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Detingut un home a 
Lleida mentre agredia 
una noia en ple carrer 
L’Ajuntament activa els diferents 
protocols per a dones maltractades 
lleida
redacció
Agents de la Guàrdia Urbana de 
Lleida van detenir ahir al matí un 
home quan estava agredint una 
dona a la zona del Parc de l’Aigua. 

Alertats d’aquest incident per 
una trucada, els membres de la 
policia local es van personar al 
carrer Margarida Xirgu, on van 
trobar un ciutadà, de 24 anys, 
agredint una noia, de 18, mig des-
pullada. La jove, que va patir con-
tusions i una mossegada al dit, va 
ser traslladada al Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP) de 
Prat de la Riba per fer una valo-
ració; mentre que el detingut, un 
súbdit uruguaià domiciliat fora de 

Lleida, va passar a disposició ju-
dicial. El detingut, en el moment 
de la seva detenció, portava a l’in-
terior del seu vehicle un parell de 
gossos, un d’ells de raça perillosa, 
que també van ser intervinguts.

Per altra part, la Paeria va po-
sar en marxa els protocols per a 
dones maltractades per violència 
de gènere, que s’activen de forma 
immediata quan hi ha coneixe-
ment d’algun fet delictiu, segons 
va explicar la tinent d’alcalde i re-
gidora de Seguretat Ciutadana i 
de les Polítiques per al Civisme i la 
Igualtat, Sara Mestres.

“Una vegada més hem tingut 
un cas de violència de gènere a 
la ciutat de Lleida, el qual denun-

ciem, i hem actuat amb la de-
tenció de l’individu. Hem activat 
tots els protocols que correspo-
nen amb els casos de violència 
masclista. S’iniciarà tot l’acom-
panyament a aquesta víctima de 
la violència masclista, a través 
dels serveis socials i treballado-
res socials, psicòlegs i tot el per-
sonal que implica el protocol per 
tal d’analitzar i valorar la seva si-
tuació, poder fer un seguiment i 
després es procedirà a atendre la 
noia de la millor manera. Cal com-
provar també si té una xarxa fami-
liar al costat”, va dir Sara Mestres.

Malauradament, aquest any ja 
hi hagut altres casos de violència 
masclista a la capital del Segrià. El 

passat 12 de novembre un home 
es va suicidar després que de ma-
tinada li donés diversos cops amb 
una destral a la seva parella, que 
va quedar malferida. La víctima va 
haver de ser ingressada a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova.

Els Mossos d’Esquadra van re-
bre l’avís cap a les onze de la nit i 
es van desplaçar fins al domicili de 
la víctima, al barri de Vila Mont-
cada de Lleida. Allí van trobar la 
dona, de 35 anys, amb diverses 
ferides i talls en diferents parts 
del cos, la qual va ser trasllada-
da pels serveis sanitaris al centre 
hospitalari. Els Mossos van iniciar 
la recerca de la parella, també de 
35 anys, com a presumpte au-
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tor d’una temptativa d’homicidi 
però, finalment, l’home va ser 
localitzat al dia següent al matí 
penjat en un camí d’Alpicat, des-
prés d’haver-se suïcidat.

També enguany, el 29 d’agost, 
la Policia Local de Lleida va dete-
nir dos homes, un de nacionalitat 
espanyola de 51 anys per mal-
tractar la seva parella i l’altre de 
nacionalitat romanesa de 30 anys 
per agredir la seva exparella. 

A les 8.45 hores, una dona de 
58 anys va denunciar a la comis-
saria que la seva parella l’havia 
agredit i que havia rebut en rei-
terades ocasions amenaces, i ho-
res després l’home va ser detin-
gut al domicili de la denunciant, 
al carrer Major, com a presumpte 
autor d’un delicte de maltracta-
ment en l’àmbit de la llar.

La segona detenció es va pro-
duir a la nit, quan una dona va 
avisar que la seva exparella li ha-
via donat cops de puny a la cara 
i en el cos, de manera que els 
agents van iniciar la recerca i van 
localitzar i van detenir l’home al 
carrer Camí de Corbins de la capi-
tal del Segrià.

A Lleida, les dones que es tro-
ben en situació de violència mas-
clista tenen al seu abast el Centre 
municipal d’Informació i Atenció 
a les Dones, el CIAD, que ofereix 
una atenció integral a les dones 
que ho necessiten.

El Soleràs va acollir ahir una re-
creació històrica de l’antic hos-
pital, el mateix escenari de l’any 
1938, on es va poder veure com 
els metges i infermeres vestits 
d’època guarien els ferits, apli-
cant el tractament amb el mè-
tode del Dr. Trueta, que va per-
metre vèncer la gangrena, gran 
enemic dels ferits de guerra.

A més, va haver-hi rutes guia-

des pel Soleràs i es va visitar una 
de les fosses comunes més grans 
excavades a Catalunya.

A les 12.00 hores, el senador i 
escriptor Miquel Àngel Estradé va 
oferir la xerrada titulada El Terror 
aeri com a arma militar i política 
durant la Guerra Civil.

Dissabte va ser el municipi de 
la Granadella el que va rememo-
rat els 80 anys dels bombardejos.

El Soleràs commemora el 80 
aniversari dels bombardejos 
de la Guerra Civil espanyola

FOTO: lídia Sabaté / Van ser molts els visitants que van participar ahir en les rutes guiades

Denuncien un tofonaire Crema il·legal de residus a Isona
Els Agents Rurals van inspeccionar zones tofoneres per extreure 
tófones de forma il•legal i a l’Alt Urgell van denunciar ahir un 
tofonaire que no tenia autorització del propietari. /FOTO: a. R.

Un veí d’Isona va ser denunciat per una crema de residus. Els 
Agents Rurals van detectar que algunes cremes il·legals es fan en 
dies de boira, que l’infractor usa així per camuflar el fum.

Una sortida de via  
causa ferides greus 
a una persona a la 
C-55 a Solsona
Una sortida de via d’un turisme 
va provocar ahir ferides greus a 
una persona. L’avís es va rebre 
a les 3.52 hores a la C-55 i dues 
persones van resultar ferides, 
una d’elles en estat greu i els dos 
van ser evacuats a l’hospital de 
Manresa. A més, 4 persones van 
resultar fetits en un accident Pa-
lau d’Anglesola i un altre incident 
va provocar quatre ferits a Verdú.
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