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INFRACCIONS 

Denúncia per 
una crema al 
Pallars Jussà 

AGENTS RURAlS 
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Crema a Gavet de la Conca. 

I GAVET DE LA CONCA I Els Agents 
Rurals van denunciar ahir 
el responsable d'una crema 
de marges sense autoritza
ció al terme municipal de 
Gavet de la Conca, a la co
marca del Pallars Jussà, en 
una època en què aquestes 
pràctiques no estan perme
ses ni es poden autoritzar per 
risc d'incendi. 

TRÀNSIT 

, Ferit lleu en 
una col·lisió 
a Anglesola 
I ANGLESOLA I El conductor 
d'una furgoneta va resultar 
ferit lleu ahir al matí al tenir 
un accident a Anglesola en 
què també va estar implicat 
un altre vehicle, segons van 
informar els Bombers de la 
Generalitat. L'accident es va 
produir a les 10.42 hores al 
quilòmetre 117 de la carrete
ra C-53, al seu pas per aquest 
municipi de l'Urgell. 

Per causes que es desco.
neixen, dos furgonetes van 
coHidir. Fins al lloc es van 
traslladar sanitaris del Siste
ma d'Emergències Mèdiques 
(SEM), que van atendre un 
dels conductors amb un tall 
al llavi. 

TRÀNSIT , 

Més de9.000 
avaries a la 
carretera 
I LLEIDA I El Servei Català de 
Trànsit va alertar ahir que en 
l'última dècada s'han regis
trat 9.167 vehicles avariats a 
la xarxa viària de Catalunya 
que han provocat afectació a 
les carreteres. Una afectació 
que es pot quantificar anu
alment amb 1.800 quilòme
tres de retencions, tenint en 
compte que cada incidència 
causa una mitjana de dos 
quilòmetres de cua i té una 
durada d'una hora i mitja. 
D'aquests deu anys, el2019 
va ser el que va registrar més 
incidències viàries per vehi
cles avariats, amb un total de 
996. Lleida va concentrar el 
3,6% del total. 

COMARQUES I 1 s I 
TRIBUNALS SENTÈNCIA 

Condemnat al gravar la filla amb 
el mòbil com pegava al seu germà 
La mare del menor també va poder sentir els crits d'auxili pel telèfon li Pena de 
treballs en benefici de la comunitat o presó, si no compleix, per reincidència 

L. GARCIA Mig centenar 
de casos de mal 
tracte infantil en 
un any a Lleida 

I LLEIDA I L'Audiència de Lleida ha 
condemnat un home per un de
licte de maltractament després 
que la seua filla gravés amb el 
telèfon mòbil com el seu pare 
pegava a un germà. Segons la 
sentència, que encara no és fer
ma, la mare dels menors també 
va sentir els crits d'auxili del 
nen pel telèfon, ja que la filla 
li va trucar per demanar-li que 
avisés la policia. L'Audiència 
confirma la sentència impo
sada en primera instància pel 
jutjat penal 2 de Lleida a una 
pena de 60 dies de treballs co
munitaris o, en cas de no com
plir-los, una pena de presó de 8 
mesos, i li aplica·l'agreujant de 
reincidència. També prohibeix 
al condemnat atansar-se o co
municar-se per qualsevol mitjà 
durant dos anys amb el seu fill, 
al qual haurà d'indemnitzar per 
les lesions. 

Vista de la seu dels jutjats de Lleida al Canyeret. 

• Els hospitals i centres 
d'atenció primària de Llei
da van detectar l'any pas
sat mig centenar de casos 
de maltractament infan
til. El Registre Unificat 
de Maltractament Infantil 
(Rumi-Salut) va registrar 
un total de 47 agressions 
a nens i adolescents, amb 
un descens a 1~ meitat dels 
detectats el 2019 a causa 
de la pandèmia, que va 
reduir les denúncies per 
violència familiar per les 
restriccions de mobilitat. 
Dels 47 casos, una vinte
na van ser per situacions 
greus, cinc de les quals 
per agressions físiques i 
vuit, per abusos sexuals. 
En els últims mesos s'han 
produït diversos casos a 
les comarques lleidatanes. 
Una parella de Tàrrega es
tà imputada després de la 
mort del seu na"dó de no
més un mes mentre que un 
veí de Lleida va ingressar 
a la presó acusat de mal
tractar el nadó de la seua 
parella. 

Segons la sentència, els fets 
van tenir lloc el desembre de 
l'any 2018, mentre el condem
nat estava amb els seus dos 
fills menors d'edat, gaudint del 
règim de visites fixat judici
alment, quan, "amb ànim de 
corregir i reconduir la conduc
ta" del nen i "sabent que podia 
menyscabar-ne la integritat físi
ca", li va clavar una bufetada a 
la cara i diversos cops a les nat
ges, cosa que li va causar lesions 
que van tardar quatre dies a cu-

CÀSTIG FfSIC 

Els psicòlegs van assenyalar 
que era la manera en què el 
condemnat 'reconduïa' la 
conducta dels seus fills 

rar-se. El tribunal assenyala que 
la mare va declarar que quan 
s'estaven produint els fets va re
bre un missatge de la seua filla 
dient-li que el seu pare estava 
pegant al seu germà, «i sentia 
a través del telèfon com aquest 
cridava "auxili, socors, policia», 

EMERGÈNCIES PREVENCIÓ 

Primer dron dels Bombers 
per poder facilitar 
l'extinció d'incendis 

BOMBERS DE lA GENERALITAT 

Imatge del dron, un DJI Matrice 300 RTK. 

I BARCELONA I La tecnologia 
s'obre pas entre els Bombers 
de la Generalitat, que recent
ment han incorporat el primer 
dron que tindrà com a objectiu 
facilitar la tasca del cos. Se
ran els" efectius de la Unitat 
de Mitjans Aeris els que en els 
propers mesos utilitzin aquest 

aparell aeri no tripulat, un Dn 
Matrice 300 RTK. 

Segons van informar ahir 
a través de les xarxes socials, 
esperen rebre dos drons més 
iguals. "Volem incorporar 
qualsevol avenç que ens aju
di a ser més operatius", van 
assegurar. 

mentre la seua germana deia al 
pare que parés. A més, la filla 
va gravar un àudio en el qual se 
sentien crits i els cops. 

Així mateix; assenyala que 
les lesions queden acreditades 
per l'informe mèdic i que els psi
còlegs van descartar una ma
nipulació per part de la mare 
perquè els nens s'inventessin 
els fets. De fet, els tècnics tam
bé van assenyalar que el pare 
té un estil educatiu "en el qual 
pot utilitzar el càstig físic", la 
qual cosa va comportar que ja 
s'haguessin restringit les visites 
als seus fills . 

SUCCESSOS ARRESTOS 

Un ve~sorprèn un lladre 
mentre robava al seu 
habitatge a Guimerà 
I GUIM ERA I Els Mossos d'Esquadra 
van arrestar dilluns a Guimerà 
un jove de 22 anys com a pre
sumpte autor d'un robatori amb 
força . L'incident es va registrar 
al voltant de les 13.45 hores, 
quan un veí va sorprendre un 
jove a l'interior del seu domicili 
i va alertar la policia catalana. 

El lladre va fugir del lloc sen
se arribar a emportar-se res. Mi
nuts després, els agents que es 
van desplaçar al lloc, van ob
servar un vehicle sospitós i, a 
l'identificar els ocupants, van 
advertir que un d'ells coincidia 
amb la descripció del lladre 
aportada pel denunciant i el 
van arrestar. 

El detingut, un veí de Tàrrega 
que compta amb antecendents 
policials per delictes contra el 
patrimoni, tenia previst pas-

sar ahir a disposició del jutjat 
de Cervera. En el que portem 
d'any, els Mossos d'Esquadra 
han registrat un total de 262 de
núncies per robatoris amb força 
que s'han saldat amb 36 detenci
ons a les comarques lleidatanes. 
Aquesta xifra suposa gairebé 
la meitat dels casos que es van 
registrar entre el gener i el fe
brer de l'any passat, quan es van 
comptabilitzar 495 d'aquests 
delictes. 

Les restriccions de mobilitat 
decretades per les autoritats sa
nitàries des de l'inici de la crisi 
sanitària i una major presència 
policial als carrers per poder ga
rantir el compliment de les me
sures per evitar contagis de la 
Covid-19 serien algunes de les 
raons que explicarien el descens 
d'aquests delictes. 

cfarre
Resaltado
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