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Ferida una anciana al ser envestida
per un tren al pas de Cervera.
p.

www.segre.com/comarques
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Àger busca guies turístics per a
ensenyar la col·legiata de Sant Pere.
p.
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successos agressió

Detingut després d’atropellar amb un camió
un company de feina a prop d’Alcarràs

La víctima està ingressada a l’UCI de l’Arnau amb contusions de caràcter greu || Els Mossos d’Esquadra
sospiten que el conductor hauria atropellat l’operari de forma intencionada després d’una discussió
magdalena altisent

m.c.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir al matí un home
de 40 anys i d’origen nigerià per
un presumpte delicte d’homicidi
a l’atropellar un operari d’una
empresa ubicada entre la partida de Butsènit i la carretera N-II
al seu pas per Alcarràs. Els fets
van tenir lloc pocs minuts després de les vuit del matí quan,
per causes que es desconeixen i
s’investiguen, un treballador de
l’escorxador de guatlles Aeropic hauria envestit intencionadament amb un camió un altre
empleat, que va ser evacuat a
l’hospital Arnau de Vilanova
de Lleida amb pronòstic greu.
Segons van informar els Mossos, van ser els companys de la
víctima els que van retenir el
presumpte agressor i van alertar
els serveis d’emergència. Fins al
lloc dels fets es van traslladar
dos ambulàncies medicalitzades
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com diverses
patrulles dels Mossos, que van
arrestar el conductor per un presumpte intent d’homicidi.
Segons van explicar fonts
pròximes al cas, arran d’una
forta discussió, l’home hauria
pujat a un camió de l’empresa
i hauria atropellat el company.
La víctima, de quaranta-tres
anys, va ser evacuada a l’hospital amb politraumatismes greus
i, després de passar per quiròfan, va ingressar a la Unitat de
Cures Intensives. Els agents
han obert una investigació per
acabar d’aclarir el succés. Fa tot
just una setmana, dissabte pas-

Vistes de l’empresa Aeropic, on ahir va tenir lloc el presumpte intent d’homicidi.

investigació

Els Mossos han obert
una investigació per
aclarir el que va passar
a l’empresa Aeropic
sat, un home de 34 anys també
va ser detingut al fugir després
d’assestar diverses punyalades
a un home per una baralla en
ple carrer d’Àger. Els agents van
establir un dispositiu de recerca

plataforma contra l’autopista elèctrica

policial i el van localitzar hores
després en un camp d’ametllers.
El jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer va decretar l’ingrés a presó
sense fiança de l’agressor, acusat d’un presumpte assassinat
en grau de temptativa i trencament de condemna, atès que ja
havia tingut incidents previs
amb la víctima per un tema de
gelos i tenia en vigor una ordre
d’allunyament.
Per la seua banda, un acusat
d’intentar atropellar un agent
de la Policia Local de Solsona

va acceptar aquest dimecres
una condemna de tres anys i
nou mesos de presó. La Fiscalia acusava aquest veí de la capital del Solsonès d’un delicte
de temptativa d’homicidi i un
altre de danys, per la qual cosa
demanava tres anys pel primer
delicte i sis mesos pel segon (vegeu SEGRE de dijous passat).
Serà l’Audiència de Lleida la que
fixi la responsabilitat civil que
haurà d’afrontar el processat, al
qual es concedeix un eximent
per trastorn mental transitori.

Augmenten un
33% els intents
d’homicidi i
assassinat a Lleida
n Segons l’última publicació del balanç de criminalitat del ministeri
de l’Interior, l’any passat
van augmentar els casos
d’homicidis i assassinats
en grau de temptativa a
les comarques de Lleida, amb una dotzena el
2018, un 33 per cent més
que un any abans, quan
només se’n van registrar
nou. També van experimentar un increment els
delictes greus o menys
greus de lesions i baralla
tumultuària –amb més de
dos persones implicades−,
amb prop de dos-cents
imputats, un 6,5 per cent
més que el 2017. Entre
aquests delictes destaquen
les agressions provocades
per arma blanca, normalment a causa de discussions o venjances. En aquest
sentit, val a destacar que
durant l’any passat, les
comarques lleidatanes
van registrar dos morts
violentes, una a la presó
lleidatana i una altra a Artesa de Segre, una xifra
lleugerament inferior respecte a les cinc que es van
detectar durant l’exercici
del 2017.

energia infraestructures

L’Estat obté propostes per elegir les
noves línies elèctriques fins al 2026
r. r.

Membres de la plataforma reunits al Pont de Montanyana.

❘ Lleida ❘ El ministeri per a la
Transició Ecològica obtindrà
propostes per a la planificació
estatal de línies elèctriques fins
al 2026. Aquesta planificació
és decisiva per executar o descartar projectes per a aquest tipus d’infraestructures, alguns
dels quals han estat objecte de
polèmica durant anys a les comarques del Pirineu. Exemple
d’això són l’autopista elèctrica per interconnectar Espanya

i França i la línia de molt alta
tensió Penyalba-Arnero-Isona,
també coneguda com la MAT
del Pallars.
En el cas d’aquesta última, el
pla encara vigent inclou la subestació d’Isona, ja a l’etapa final
de la tramitació; però va ajornar
la resta del projecte més enllà
del 2020. El seu futur dependrà
de la pròxima planificació estatal. El termini que el ministeri
ha obert per obtenir propostes
acabarà d’aquí a tres mesos.

Per la seua part, la plataforma contra l’autopista elèctrica,
que engloba veïns de l’Osca i
del Pallars Jussà, es va reunir
ahir al Pont de Montanyana per
abordar el recurs d’alçada que
prepara contra l’autorització a
la subestació d’Isona.
Sol·licitarà ajut econòmic a
municipis afectats per projectes
elèctrics per sufragar recursos
judicials i obtindrà suport d’entitats per organitzar mobilitzacions a la primavera.

16

Segre
Dissabte, 2 de març del 2019

comarques

successos violència masclista

incendis

Onze anys de presó per violar la
seua dona durant 4 anys a la Seu

Es cremen a
Llessui 4.000 m2
de vegetació

L’Audiència també li imposa 9.000 € d’indemnització i quinze anys d’allunyament
òscar mirón

m.c.

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat un veí de la Seu
d’Urgell a onze anys de presó
per violar i maltractar la seua
dona durant quatre anys. La
sentència declara provat que
des del 2013 fins al 2016 l’acusat, de 44 anys i nacionalitat
portuguesa, va anar adoptant
una conducta cada vegada més
agressiva, per la qual cosa “eren
freqüents els crits o els insults
anomenant-la boja o puta”, fins
a arribar al punt que la dona va
haver de deixar els estudis perquè el marit l’acusava d’anarse’n al llit amb els professors i
l’obligava a dormir a terra.
També eren freqüents “les
a menaces de mor t que, en
alguns casos, van culminar
en agressions físiques”. Un
d’aquests episodis violents va
tenir lloc a finals del 2015, quan
l’acusat la va empènyer, la va
tirar a terra i li va retorçar el
braç en presència d’un dels dos
fills que tenen en comú, que en
aquell temps tenia 12 anys. A
més dels crits i insults habituals, segons el tribunal també ha
quedat constatat que l’obligava
a mantenir relacions sexuals,
“malgrat que sabia que ho feia
en contra de la seua voluntat”.
Malgrat que al principi intentava negar-se a aquestes pràctiques, al final acabava cedint
perquè “si no feia el que volia
l’acusat, aquest adoptava una
actitud completament inaguan-

❘ Llessui ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
un incendi que va calcinar
4.000 metres quadrats de
vegetació agrícola a Llessui,
al Pallars Sobirà. Segons
van informar els Bombers,
l’avís d’emergència es va rebre pocs minuts abans de les
quatre de la tarda a la zona
d’Altron.
Fins al lloc de l’incendi es
van traslladar tres dotacions
i un helicòpter per controlar
les flames, que es propagaven en una zona escarpada.
Una hora més tard, els bombers van donar per extingit
el foc, encara que van continuar remullant el terreny per
evitar que revifés.

Trànsit

La sinistralitat
es manté
a Lleida

L’acusat de maltractar la seua parella, el passat 9 de gener a l’Audiència de Lleida.

table, i feia la convivència familiar, i en especial la de parella, encara més insuportable”.
Encara que Fiscalia reclamava
tretze anys de presó, l’Audiència l’ha condemnat a onze anys
i també li imposa una ordre
d’allunyament per quinze anys
i una indemnització de 9.000
euros. Durant el judici, que es
va celebrar al gener, la víctima
va assegurar que “tenia por i
creia que era la meua obligació
sotmetre’m al meu marit”.

trànsit accidents

Les denúncies per violació pugen
un 15% a Lleida, amb trenta casos
n Les denúncies per violació han augmentat més d’un
quinze per cent l’últim any
a la província de Lleida,
amb trenta casos coneguts
pels cossos policials el 2018.
L’any anterior es van denunciar vint-i-sis casos d’agressió sexual amb penetració

a les comarques de Ponent.
Segons les xifres del balanç
de criminalitat del ministeri
de l’Interior, les denúncies
per delictes sexuals han experimentat un augment del
24 per cent aquest últim any,
al passar de 129 casos a 160
el 2018.

protestes manifestacions
j.e.

❘ Lleida ❘ Durant els dos primers mesos de l’any s’han
registrat a la demarcació de
Lleida un total de tres víctimes mortals per accident
de trànsit, les mateixes que
durant el mateix període de
l’any passat, segons el Servei Català de Transit. En el
còmput global de tot Catalunya, la xifra de persones
que han perdut la vida en un
accident de trànsit és de divuit, un 33 per cent menys
que el gener i el febrer del
2018. De les divuit víctimes
mortals, tres eren motoristes,
una conductora d’un quadricicle i un vianant, i sis tenien
més de setanta-quatre anys.

infraestructures

Nova rotonda
cap a l’A-14
a Almenar

L’accident va tenir lloc ahir a la carretera C-1412b.

Nova protesta de jubilats d’Endesa pels seus drets.

Dos ferits al perdre el control
del vehicle i bolcar a Tremp

Nova mobilització de quatre-cents
jubilats d’Endesa a Barcelona

❘ tremp ❘ Dos persones van resultar ferides de caràcter lleu
al perdre el control del cotxe a
la carretera C-1412b, al terme
municipal de Tremp. Segons els
Bombers de la Generalitat, els
fets van tenir lloc a les 18.06
hores quan, per causes que es

desconeixen, un conductor va
perdre el control del cotxe i va
bolcar, i van resultar ferits lleus
dos dels passatgers. Fins al lloc
dels fets es van traslladar tres
dotacions, així com una ambulància medicalitzada del Sistema d’Emergències Mèdiques.

❘ b a r c e lo n a ❘ M é s d e q u a tre-cents jubilats d’Endesa,
entre ells prop de setanta de
les comarques del Pirineu i
Aran, es van manifestar ahir
davant al del consolat d’Itàlia a Barcelona per protestar
per la pèrdua de drets socials

a partir del juny. La raó per la
qual van protestar al davant
del consolat italià és que l’empresa italiana Enel és la sòcia
majoritària del Grup Endesa
i critiquen el comportament
de la firma, que veuen “propi
d’una època colonial”.

❘ almenar ❘ L’ajuntament d’Almenar inaugurarà demà la
nova rotonda que millorarà
la connexió entre l’autovia
a Aran (A-14) i la zona urbana d’aquest municipi del
Segrià. La infraestructura,
situada a l’oest de la població, té com a objectiu absorbir l’increment del trànsit
que procedeix o es dirigeix
cap a l’autovia. Aquesta actuació es complementa amb
la millora de la baixada del
Calvari, que uneix la rotonda amb el centre urbà de la
localitat. Aquesta rotonda
ha comptat amb una inversió que ha ascendit a més de
230.000 euros.
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bàsquet eurolliga

Un altre clàssic blaugrana

El Barcelona va tornar a derrotar el Madrid, aquesta vegada a la competició
continental || Abans del partit el club va penjar al Palau la samarreta de Navarro
fc barcelona.cat

barcelona

77

Heurtel (17), Hanga,
Claver (4), Singleton
(4), Tomic (22) –cinc
inicial–, Seraphin (3),
Pangos (5), Ribas (5),
Oriola (2) i Kuric (15).

r. madrid

70

Llull (9), Causeur (2),
Deck (2), Randolph
(12), Tavares (4) –cinc
inicial–, Fernández
(15), Campazzo (6),
Reyes (4), Ayón (4),
Carroll (10), Prepelic
i Taylor (2).

Parcials: 16-17. 26-20. 14-14. 21-19.
Àrbitres: Boltauzer (SLO), Belosevic (SER) i Mogulkoc (TUR). Van eliminar Rudy Fernández al
Reial Madrid.
Incidències: Partit de l’Eurolliga disputat al Palau Blaugrana. Abans de començar es va retirar
la samarreta amb el dorsal 11 de Juan Carlos
Navarro.
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bàsquet

L’Ilerdauto
Pardinyes
rep el cuer
Masnou
❘ lleida ❘ L’Ilerdauto Nissan
Pardinyes rep aquesta tarda (19.00) al Barris Nord el
Vive-el Masnou, cuer del
grup C-B de la Lliga EBA,
un duel a priori assequible
per als lleidatans, si no fos
per la complicada setmana
que han tingut. I és que el
tècnic, Gerard Encuentra,
amb prou feines ha pogut
comptar amb tota la plantilla durant la setmana, ja que
els quatre jugadors que té
vinculats amb el Força Lleida han viatjat a Melilla per
jugar el partit de la LEB Or
i no tornen fins avui, poques
hores abans del duel. L’equip
lleidatà és líder amb dos victòries de marge.

agències

❘ barcelona ❘ El Barça Lassa es va
imposar ahir al Reial Madrid (7770) al Palau Blaugrana, al clàssic de l’Eurolliga, per seguir en
ratxa i tornar a guanyar l’etern
rival, com ja va fer a la final de
la Copa del Rei. Amb aquesta
victòria l’equip ja voreja un playoff per al qual ja està classificat
el Madrid.
El Reial Madrid va poder escapar-se en el marcador però no
ho va fer, després el Barça es va
escapar encara més però tampoc
no va tenir un tancament fàcil de
partit, i va arribar a posar-se a
cinc el Madrid (75-70) amb més
d’un minut de joc. Finalment, els
blaugranes van lligar una valuosa victòria, a nivell moral i de
classificació.
Davant de Tomic i Thomas
Heurtel van exercir de parella
letal, amb permís d’un Kevin
Seraphin a qui sempre troba el
seu compatriota. Ahir, el pivot
croat (22 punts i 13 rebots) i el
base francès (17 punts i 10 assistències) van brillar per confirmar
que aquest Barça, després de dos
anys de sequera, és seriós aspirant a Europa.
El partit va tenir de tot. La
tensió arrossegada del final polèmic de la Copa del Rei, la importància del partit i l’escenari,
una Eurolliga en què el Reial Madrid està molt més còmode, van
propiciar un bonic espectacle. El
primer quart va ser de tempteig,
però a poc a poc els dos es van
atrevir a fer més coses. Al descans es va arribar amb un 42-37
que va maquillar Randolph en el
tir lliure. Però un parcial de 8-0
va situar el Barça amb 13 punts
d’avantatge (50-37) a l’arrancada del tercer quart. L’avantatge
màxim del Reial Madrid havia
estat un +8 (21-29) a la primera
part. Heurtel victorejat com a
MVP pel Palau, va posar un 6754 ja decisiu a falta de 5:14 per al
final. Es va atansar el Reial Madrid amb un triple de Facundo
Campazzo que va posar aquest
75-70, però una última cistella
de Tomic va sentenciar.

L’Associació pot certificar
el descens avui

Juan Carlos Navarro va ser ovacionat per l’afició blaugrana abans del partit davant del Madrid.
fc barcelona.cat

fc barcelona.cat

❘ lleida ❘ L’Associació Lleidatana podria consumar avui
matemàticament el descens
a Primera Nacional si no puntua amb l’Elda Prestigio, al
qual rebrà a l’Onze de Setembre (17.00 hores), i l’Agustinos Alacant, que marca la zona de descens, treu almenys
un empat davant del Mataró.
El tècnic Miroslav Vujasinovic tindrà les baixes de Jenny
Nana i Laia Díaz, per motius
laborals, i d’Ari Tanghetti,
encara lesionada del genoll.

El Villart Logístic busca
un triomf balsàmic

La samarreta amb el dorsal 11.

L’homenatjat, rebut per la primera plantilla i el planter.
fc barcelona.cat

Navarro penja la
samarreta i ja és
llegenda blaugrana
n Juan Carlos Navarro ja és
oficialment una llegenda del
club blaugrana al penjar la
samarreta a dalt de tot del
Palau Blaugrana des d’ahir.
“Tinc molts nervis però estic content, amb tota la meua
gent”, va assegurar el gran
protagonista de la nit, eix
central d’un acte emotiu, que
va començar amb un màping,
que va incloure l’homenatge del Reial Madrid de mans
del seu capità, Felipe Reyes,
i que va acabar al penjar la
samarreta amb ajuda de les
seues filles. Navarro, 35 títols en 1.139 partits, amb
13.609 punts anotats, va dedicar l’homenatge al seu pare, que va morir l’any passat.

❘ balaguer ❘ El Villart Logístic
Balaguer rep aquesta tarda
(17.00 hores) l’Alacant obligat
a guanyar per intentar allunyar-se de les posicions de
descens de la Superdivisió de
tenis taula. Les balaguerines
encadenen dos derrotes consecutives i estan a un triomf
de la zona perillosa.

Rodi Balàfia, a donar la
sorpresa davant el líder
❘ lleida ❘ El Rodi Balàfia intentarà donar la sopresa
avui (18.00) en la seua visita a la pista del líder de la
Primera divisió de voleibol,
un Encamp andorrà que es
manté intractable aquesta
temporada

El Tremp guanya la Copa
Lleida de futbol sala

Navarro posa amb la seua samarreta i antics companys.

❘ balaguer ❘ L’equip benjamí del CFS Tremp va ser el
campió de la Copa Lleida
2019 a la categoria benjamina, després de superar per
un contundent 0-6 l’ACLE
Guissona a la final disputada
a Balaguer.

