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Un funcionari del Centre Penitenciari Ponent serà jutjat com a presumpte autor d'abusos sexuals i abús
d'autoritat a un reclús durant dos anys. Segons la jutge, els fets s'haurien produït quan l'ara processat era cap de
mòdul i suposadament va abusar de l'intern a canvi de regals i privilegis. El pres va ser traslladat de presó.
TRIBUNALS JUSTfCIA

Processen un funcionari de la presó
Ponent per abusos sexuals a un pres
"
Es
cap de mòdul i hauria comès els delictes durant dos anys a canvi de regals
11

Pot portar
reclusió i
inhabilitació per
més de deu anys"

A.GUERRERO

I LLEIDA I El jutjat d'instrucció nú-

mero 2 de Lleida ha processat
un funcionari del Centre Penitenciari Ponent, J.M.J.A., per
delictes continuats d'abusos sexuals i abús d'autoritat durant
dos anys sobre un intern de la
presó, segons ha pogut saber
aquest diari. El cas va ser denunciat l'octubre del 2018 i la
jutge d'instrucció afirma ara
que "de les proves practicades
i, especialment de la declaració dels denunciants, així com
dels testimonis, els informes que
obren en les actuacions [...] així
com de la declaració de l'investigat, es desprèn l'existència d'indicis racionals de criminalitat
que permeten, amb la provisionalitat del moment processal
en el qual ens trobem, imputar
J.M.J.A".
En aquest sentit, afirma que
el processat "va abusar sexualment de forma continuada de
l'intern abusant de la situació
de superioritat derivada del fet
que era cap de la unitat del mòdul, on el denunciant estava intern". La víctima, representada
per l'advocat Enric Rubio, va
ingressar al centre l'any 2014.
Després de denunciar els abusos, va ser traslladat a la presó de Lledoners per evitar represàlies. D'aquesta manera,
segons la interlocutòria, la primera ocasió va ser quan un dia
l'investigat va fer "un petó i una
abraçada" al reclús després de
deixar-li trucar per tel~fon a la
seua nòvia.
L'intern va canviar de mòdul i es va produir una trobada
casual en què l'investigat li va
proposar ser traslladat al seu.
En una ocasió "es va abalançar
sobre ell" però l'intern li va dir
que no era gai, a la qual cosa
l'investigat li va dir "que poc
aprecies el teu benestar al centre" per, a continuació, "demanar-li que li ensenyés el penis,
a la qual cosa el denunciant va
acabar accedint, realitzant-li tocaments l'investigat i agafant-li
la mà perquè el masturbés", segons consta a la interlocutòria.

Durant dos anys
A partir d'aleshores, l'investigat va començar a acudir al
mòdul en què estava el reclús
per propiciar les trobades per als
suposats abusos sexuals. Posteriorment, el denunciant va ser
traslladat al mòdul del qual era
responsable l'investigat, "i el
va obligar a fer-li una feHació"

• Enric Rubio, advocat
del denunciant, va afirmar que "som davant
de la presumpta comissió de dos delictes molt
greus que poden arribar
a portar penes de presó i
d'inhabilitació absoluta
superiors als deu anys".
A més a més, va recordar en aquest sentit que
"un funcionari està cridat
a mantenir l'ordre i vetllar també pel benestar
dels presos. No oblidem
que una persona privada
de llibertat, amb independència del que l'hagi
portat a la presó, es troba aïllada i, per tant, presenta un estat d'especial
vulnerabilitat".
Per tot plegat, "en cap
cas un funcionari d'una
presó es pot valer de la situació de superioritat que
deriva del seu estatus com
a autoritat".

Vista aèria del Centre Penitenciari Ponent de Lleida.
NOU CURS JUDICIAL

Cinc judicis en dos mesos per delictés
contra la llibertat sexual a Lleida
• L'Audiència de Lleida ha
celebrat o ha assenyalat fins
a cinc vistes per delictes sexuals des del mes de setembre, quan va començar el curs
judicial. A començaments de
setembre, es va jutjar un veí
de la Noguera acusat d'abusar
sexualment de la neta d'una
amiga . En aquest cas, l'home, que s'enfrontava a fins
nou anys de presó, va ser absolt per la falta de proves i
les contradiccions de la denunciant. El tribunal lleidatà
també ha acollit el judici contra un veí de la Seu d'Urgell
que s'enfronta a una petició
de gairebé vint-i-vuit anys
de presó per haver contactat
amb menors per internet per
obtenir-ne imatges i abusar
sexualment d'un d'ells. En-

cara no hi ha sentència. En
canvi, es va suspendre la vista contra un veí de la Torre
de Capdella, al Pallars Jussà,
que al desembre complirà
noranta-quatre anys, acusat
ROSSELLÓ

Quatre veïns de Rosselló,
empresonats per la
presumpta vio lació a una
menor discapacitada
d'abusar sexualment d'una
menor de vuit per analitzar
si l'acusat està capacitat per
declarar a causa de l'edat. Un
altre home s'enfronta a una
petició de set anys de presó
acusat d'abusar de la seua

cunyada discapacitada. La
víctima va declarar que l'obligava a tenir relacions i veure
vídeos sexuals. La sentència
està pendent. Finalment, s'ha
jutjat un individu acusat de
pegar i violar la seua parella
a Tremp. La vista no ha finalitzat i continuarà el mes de
novembre amb la declaració
de la denunciant, que es va
absentar el dia del judici.
A tot això, s'hi ha de sumar els quatre empresonats
de Rosselló acusats de violar
una menor discapacitada. Els
quatre homes compartien un
pis en aquesta localitat del
Segrià. El jutjat que investiga
el cas va ratificar la setmana
passada la presó preventiva
per a tots ells. Davant del jutge, es van negar a declarar.

i altres tocaments. "A canvj de
tot això, l'investigat introduïa
al centre regals que li donava,
li deixava fer trucades fins i tot
amb el seu propi telèfon i inclús
li feia fotografies que després
enviava a la seua mare perquè
sabés que el denunciant es trobava bé", segons la jutge d'instrucció. L'intern va denunciar
els fets l'octubre del 2018. El
centre va incoar un expedient
disciplinari a l'avui investigat.

Expedient
Per tot plegat, la jutge determina que "es presenten indicis
que J.M.J.A és autor d'un delicte
continuat d'abusos sexuals i un
delicte d'abusos en l'exercici de
les seues funcions".
A més, el jutjat demana que
l'acusat presti una fiança de
30.000 euros amb la finalitat
d'assegurar el rescabalament
de la víctima.
Quan la investigació va sortir
a Ja llum, el servei d'Inspecció
de Justícia va suspendre el funcionari d'ocupació i sou durant
sis mesos i té obert un expedient
disciplinari, que ha quedat suspès a l'espera que es dicti una
resolució judicial.
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GASTRONOMIA

TRADICIÓ TOTS SANTS

Medalles per a
les cerveses de
(tretze Pirineus

Les floristeries agafen impuls
amb les vendes de Tots Sants

I LA POBLA DE SEG UR ILa fàbrica
de cerveses Ctretze Pirineus,
a la Pobla de Segur, va resultar premiada per segon any
consecutiu en el VIT Concurs
Nacional de Cerveses, que va
tenir lloc diumenge passat a
Sitges.
Concretament, l'empresa
va ser distingida amb una
medalla d'or per la seua cervesa Obaga (Ctretze), en la
categoria Brithis Brown Ale;
una medalla de plata per Mr.
Owl en la categoria American Pale Ale (APA) i una
altra plata per Solana, en Ja
categoria de Brithis Bitter.
Actualment, aquesta fàbrica
del Pallars elabora 100.000
litres anuals de cervesa.

ENTITATS

Trobada
ocupacional
a la Mitjana
I LLEIDA IEl parc de la Mitjana
acollirà avui la primera trobada ocupacional organitzat pel Centre Ocupacional
de Ilersis. Serà la primera
d'aquestes cites en format
presencial des que va començar la crisi sanitària de
la Covid-19. En l'acte, que es
durà a terme de les deu a les
dotze del matí, participaran
diferents entitats lleidatanes
i tindrà com a eix temàtic la
Gimcana de Halloween,
coincidint amb la festivitat
de Tots Sants. L' activitat
comptarà amb decoració i
un guió vinculats a l'activitat teatral amb una proposta
molt visual.

INVESTIGACIÓ

Noves dades de
la 'conquesta' de
les illes Malvines
IWASHINGTON ! Els resultats d'un
nou estudi dirigit per la Universitat de Maine, als EUA,
suggereixen que els europeus
no van ser els primers a trepitjar les illes Malvines. La
major part de les proves de
la investigació, dirigida per
Kit Hamley, indiquen que
els indígenes sud-americans
probablement van viatjar a
les illes Malvines entre 1275
i 1420 dC, encara ·que no es
poden descartar dates anteriors. Un senyal notable de
l'activitat humana preeuropea procedeix d'un carbó vegetal de fa 8.000 anys recollit
en una columna de turba de
l'illa Nova.
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Els centres de crisantems o pe~saments, entre els més demandats
M.CABELLO
1LLEIDA ISi per una cosa es carac-

teritza la festa de Tots Sants és
per la tradicional ofrena floral
als éssers estimats que ja no hi
són.
Amb la fi de les restriccions
sanitàries i en ple camí cap a la
recuperació de la normalitat, les
floristeries són optimistes quant
a les vendes dels pròxims dies.
Des de la Floristeria Arrufat situada a la rambla Ferran de Lleida expliquen a aquest diari que
"encara que hi ha molta gent
que espera a l'últim moment,
des de principis d'aquesta setmana ja hem rebut encàrrecs i
tot fa pensar que serà una bona campanya", al mateix temps
que destaquen que "les limitacions d'aforament i la incertesa
de la pandèmia van provocar
un descens en les vendes l'any
passat". Quant a les flors més
demanades, asseguren que els
clients busquen sobretot centres
variats o de roses per coHocar
al costat de les làpides dels seus
familiars.
En aquesta mateixa línia es
va expressar Victoria Domingo
d'Horticultura Bellmunt, que va
assegurar que "ja hem esgotat
tots els crisantems que teníem
al viver". Segons Domingo, "tot
apunta que la temporada de Tots
Sants serà similar a la del2019",
si bé va destacar que "encara
ens queda molt camí per recupe-

Una clienta ahir a la tarda a les instal·lacions d'Horticultura Bellmunt de Lleida.

rar les pèrdues de la pandèmia"
i que el volum més gran d'aquest
negoci es concentra en Nadal i
en els mesos de primavera.
A més de les diferents varietats de crisantems, els productes més demandats per a
aquesta festivitat han estat els
ciclàmens, pensaments i caliuna. "Molts clients ens demanen
centres petits amb plantes ornamentals d'exterior", va explicar
Domingo.

El Mercat de les Flors obre avui
• El Mercat de les Flors de
Tots Sants obrirà avui les
portes a l'esplanada situada a
l'avinguda de Miquel Batllori, en horari de 9 a 20 hores.
En total hi haurà sis parades
que oferiran arranjaments
amb flors naturals per decorar el cementiri amb motiu
d'aquesta festivitat. Des de

la Paeria van recordar que el
dia 1 de novembre el cementíri romandrà obert fins a les
19 h, encara que no estarà
permès arreglar els nínxols.
Des de dissabte es reforçarà la línia 7 del bus per cobrir la demanda de totes les
persones que es desplacin al
cementiri.

CAMPANYES SOLIDARITAT

Creu Roja Lleida
distribueix més
de 423.559 kg
d'aliments
En el Programa 2021
Ajuda Alimentària
REDACCIÓ

I LLEIDA I Creu Roja Lleida finalitza demà la distribució de
275.424,800 quilos d'aliments
a 11.157 persones vulnerables
de les comarques lleidatanes
que ha dut a terme a través de
34 entitats de tot el territori entre parròquies, ajuntaments i
consells comarcals, entre altres,
en el marc de la segona i última
fase del Programa 2021 d'Ajuda
Alimentària per a persones més
desfavorides. La primera part
d'aquest programa va començar el mes de juny passat amb la
distribució de 148.135,12 quilos
d'aliments a 11.240 persones
vuln~rables, per la qual cosa

I

I
I

Una de les voluntàries de Creu Roja Lleida durant un dels repartiments de menjar.

des de Creu Roja Lleida calculen que en total s'haurà repartit
423.559,92 quilos.
Els aliments distribuïts són
de caràcter bàsic, variats, nutrients, poc peribles, de fàcil trans-

port i emmagatzemament. La
cistella inclou arròs, mongetes
cuites, llet sencera UHT, tonyina en conserva, pasta alimentària, tomata fregida, galetes,
m acedònia de verdures, cacau

soluble i potets infantils de fruita i pollastre.
El programa està cofinançat
pel Fons d'Ajuda Europea per
a persones desfavorides i pel
pressupost estatal.

I
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'I am the Power' de
ala
Barcelona Fashion
La segona jornada de la 080
Barcelona Fashion va tenir
com a protagonista el dissenyador de Tremp, Custo Dalmau, i Ja firma Custo Barcelona, que va presentar la coHecció d'hivern sota el títol I am
the Power. Amb aquesta proposta, el modista va portar a
l'Espai XC Corberó una aposta
pels colors plans, les gràfiques
coloristes i l'animal print en
què els trajos i els plomissols es
converteixen en peça clau per
reflectir energia i suggeriment
amb un look sp ort.

I

I
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Els participants del programa, al Saló de Sessions de la Paeria durant l'entrega de diplomes.

Fi de curs de la Casa dels Oficis de I'IMO
L'alcalde de Lleida va presidir
ahir l'ent rega de diplomes als
cinquanta-cinc joves que van
participar en el programa d'ocupació i formació Casa dels Oficis
Treball als Barris de l'Institut

Municipal d'Ocupació (IMO).
En aquesta última edició, que
va començar al desembre i finalitzarà demà, els participants,
d'entre 16 i 29 anys, provenien
dels barris de la Mariola, Cen-

tre Històric, Portal Santa Magdalena i Noguerola, i han dut
a terme treballs de soldad ura, fusteria i de manteniment
en espais públi cs i l 'oficin a
de l'IMO al Centre Històric.

El
ofereix estades per
fomentar l'autonomia a l'habitatge
El Grup Alba de Tàrrega ha iniciat el projecte Estades Alba
amb l'objectiu de fomentar l'autonomia a l'habitatge dels
seus usuaris i atansar-los l'experiència d'una vida autònoma. Es du a terme durant un cap de setmana en grups
d'un màxim de cinc i sis persones per estada.

acull
dissabte les terceres
jornades del
La localitat d'Estanya, a
Benavarri, acollirà aquest
dissabte 30 d'oétubre la tercera jornada dels amics del
safrà. L'esdeveniment reunirà productors, cuiners,
periodistes i curiosos de Catalunya i Aragó. L'activitat
començarà al matí amb una
explicació sobre el cultiu i,
posteriorment, es recolliran
les flors. A la imatge, Ma ri
Pau Huguet al costat de Daniel Grau, el promotor que
va recuperar el cultiu de safrà a la zona.

HO

El lleidatà

en un congrés internacional d'arqueologia subaquàtica

El submarinista de Tremp Pep
Filiat, president del comitè científic de la Federació Espanyola
d'Activitats Subaquàtiques (FEDAS), va ser un dels ponents al I

Congrés Iberoamericà d'Arqueologia Subaquàtica, que va reunir més d'un centenar d'experts
d'Europa, Amèrica i l'Àfrica a
Cadis.

Filiat - segon per la dreta- va
dissertar sobre la conservació
del patrimoni submergit com
el llac de Montcortés i l'embassament de Sant Antoni.

'
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ÀRIES 21 -111 I 19-IV.
Descanseu, rejoveniu i comenceu-ho
tot de nou. La forma en què manegeu
esdeveniments i activitats que són físicament
desafiadores afectarà el benestar emocional.

CÀNCER 21 -VI I 22-VII.
Depèn de vosaltres posar en marxa les
coses. No espereu que algú us guanyi
en el vostre propi joc. Preneu una posició de lideratge i busqueu el que us fa feliços.

BALANÇA 23-IXI 22-X.
Tingueu tacte al tractar situacions que
tinguin a veure amb col·legues o amb
algú que pot fer efecte en la vostra reputació,
estatus o posició. S'atansa l'aventura amorosa.

CAPRICORN 22-XII I 19-1.
Una sol·licitud que oferiu a un associat
més gran no s'a linearà amb el vostre
punt de vista. Agafeu el camí de l'èxit i trobeu
una forma d'incorporar el que és ant ic i nou.

TAURE 20-IV I 20-V.
Heu de saber a què us enfronteu i fer el
que sigui necessari per mantenir-vos al
cim del seu joc. L'estabilitat i la consistència és el
camí que cal seguir.

LLEÓ 23-VII I 22-VI II.
Mantingueu la pau a casa. Un canvi que
algú faci pot no alinear-se amb elsvostres plans, però això no significa que no hàgiu
de seg uir el camí que més us convingui.

ESCORPIÓ 23-X I 21 -Xl.
Un debat pertorbarà una amistat o provoca rà una dis-puta fam iliar. Penseu
abans de compartir amb elsaltres el vostre punt
de vista. Sigueu bons oients.

AQUARI 20-1 I 18-1 1.
Estigueu disposats a acomodar algú a
qui necessiteu a la vora. Un canvi pot
ser que no sigui benvingut, però trobareu la manera d'obtenir el que voleu.

BESSONS 21-V I 20-VI.
No deixeu res a l'atzar o sense fer. Seguiu els passos fins on sigui necessari
per assegurar-vos de fer les coses bé. Confieu en
vosa ltres i en els fets que verifiqueu.

VERGE 23-VIII I 22-IX.
Augmentaran els problemes de diners
si algú us pressiona perquè feu un donatiu a una causa que us fa sentir incòmodes.
Preneu la iniciativa i declineu l'oferta.

SAGITARI22-XI I 21-XII.
Ajusteu les finan ces per estalviar per a
una cosa singular. Construïu el futur
sobre plans concrets i causareu impressió en algú
que reconeix i valora les vostres aportacions.

PEIXOS 19-11I 20-111.
Afloraran les emocions per les despeses
i responsabilitats compartides. Cuideu
la vostra part justa, després passeu a tasques més
agradables. Connecteu-vos amb algú.

