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Un ferit al bolcar 
un vehicle a Aran 
1 VI EL HA I L'ocupant d'un turis
me va resultar ferit lleu ahir a 
la tarda en un accident al pla 
de Beret, segons van infor
mar els Bombers. L'accident 
es va produir a les 15.50 ho
res quan va bolcar un cotxe 
en el qual viatjaven quatre 
persones, tres de les quals 
van resultar il·leses. 

Balaguer engega 
un radar mòbil 
1 BALAGUER 1 La Paeria de Ba
laguer ha engegat un radar 
mòbil amb un senyal llumi
nós per avisar els conductors 
quan superin els límits de 
velocitat. S'ubicarà en dife
rents punts de la capital de la 
Noguera i se sancionarà els 
infractors en alguns casos. 

Projecte contra focs 
liderat des de Solsona 
I SOLSONA I El Centre de Cièn
cia i Tecnologia Forestal de 
Catalunya, amb seu a Solso
na, coordina un estudi contra 
incendis finançat per la Unió 
Europea amb un pressupost 
de 20 milions d'euros i en què 
partJcipen trenta-cinc insti
tucions internacionals. Ex
perts van visitar ahir zones 
cremades en els últims anys 
a Òdena i Santa Coloma de 
Queralt. 

Calcinada mitja 
hectàrea a l'Alt Urgell 
1 RIBERA D'URGELLET I Un foc va 
calcinar ahir mitja hectàrea 
de vegetació al Pla de Sant 
Tirs, a Ribera d'Urgellet, a 
l'Alt Urgell. Van ser alertats 
a les 12.52 hores. 

TRÀNSIT INCENDI 
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SUCCESSOS T IBUNALS 

Els psicòlegs veuen cre·•ble la jove que 
va denunciar una violació múltiple 
Declara que dos excompanys del col·legi la van agredir sexualment el juliol del 
2018 a Balaguer li a Fisc. 1a dem il 2 anys de p eso pe a ada un 'ells 

L.GARCfA 
I LLEIDA I L'Audiència de Lleida va 
jutjar ahir dos joves de 22 anys 
acusats d'una violació múltiple 
a una excompanya de col·legi 
el juliol del2018 a Balaguer. El 
psicòleg i la treballadora social 
de l'Equip d'Atenció a la Víctima 
(EATAV) van assenyalar que 
el relat de la jove és "creïble", 
mentre que els acusats van ne
gar la violació i van assegurar 
que les relacions sexuals van 
ser consentides. La jove, que 
va admetre que tres setmanes 
abans havia mantingut relaci
ons sexuals consentides amb 
els acusats, va declarar que els 
fets van tenir lloc al Parc de la 
Transsegre a Balaguer, on va 
anar amb els dos acusats a pas
sejar el gos. En un moment do
nat, va dir, aquests la van portar 
a un lloc apartat i van lligar el 
gos a un arbre, per obligar-la 
a mantenir relacions sexuals. 
"S'anaven alternant i fins i tot 
de vegades em violaven els dos 
alhora", va assenyalar. La víc
tima va relatar que els va dir en 
diverses ocasions que no volia i 
que temia pel seu gos. "S'estava 
ofegant amb la corretja i els de
manava que no li fessin mal", va 
afirmar. "Em van despullar, em 
van tirar a terra, m'estrenyien 
el coll i m'estiraven els cabells", 
va afirmar. 

La jove té diagnosticat un 
trastorn de personalitat límit 

Els dos acusats durant la celebració del judici ahir a l'Audiència de Lleida. 

i durant el judici van declarar 
diversos psicòlegs i psiquiatres 
que l'han atès a l'hospital Santa 
Maria de Lleida. Els professio
nals van confirmar que la vícti
ma és una persona "vulnerable" 
i que una situació traumàtica 
com una violació "pot agreujar 
la seua inestabilitat" . .Sobre ai
xò, el psicòleg i la treballadora 
social de l'EATAV van assenya-

SEGURETAT PROTECCIÓ 

lar que durant l'agressió la jove 
"patia molt.pel gos i fins i tot 
no va reaccionar quan li feien 
mal a ella, sinó quan en feien a 
l'animal". 

Van assenyalar que la jove els 
va dir en tot moment que ella 
no volia mantenir relacions se
xuals, que ho va dir als acusats 
i que plorava. "Si una persona 
plora, és evident que està fent 

una cosa que no vol", va remar
car la treballadora social. 

La Fiscalia va sol·licitar una 
pena de presó de 22 anys per 
dos delictes d'agressió sexual. 
Concretament, demana 14 anys 
per la violació i 8 anys més de 
presó per l'agressió cow esa pel 
còmplice, ja que van cooperar 
entre ells per agredir sexual
ment la víctima. 

Almenys set cossos de policia 
local de Ponent, amb gas pebre 
Els de Tàrrega i Alcarràs amb pistoles i la resta, aerosols 
A.G.B./L.P. llerussa i Solsona, tant una com 

l'altra amb format d'esprai. 
Alcarràs va anunciar dime

cres que havia incorporat dos 
pistoles de gas pebre, després 
que durant els mesos de la pan
dèmia els agents patissin situa-

dons en les quals determinats 
individus es van resistir de for
ma violenta a l'actuació policial 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

El camió transportava material elèctric. 

1 TÀRREGA I Almenys set cossos de 
policies locals i agents munici
pals de les comarques de Lleida 
disposen de dispositius de gas 
pebre com a element de defen
sa per reduir delinqüents amb 
seguretat. Són cinc més dels 
que apareixen a la recent res
posta parlamentària del con
seller d'Interior, Joan Ignasi 
Elena, a la pregunta formulada 
per Ramon Espadaler, de PSC
Units, que consta en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Cata
lunya del28 de desembre, com 
ja va informar SEGRE. 

LES CLAUS 

No és l'única de Ponent: la 
Policia de Tàrrega té sis pis
toles d'aquest tipus des del 
febrer passat i, a més, des de 
fa més d'una dècada disposen 
d'esprais. 

Crema el remolc d'un camió a 
l'autopista al seu pas per Fraga 
REDACCIÓ 
I FRAGA I Els Bombers van sufo
car ahir a la tarda un incendi 
al remolc d'un camió que cir
culava per l'autopista AP-2 al 
seu pas per Fraga. Hi van acudir 
bombers de la localitat, que van 
rebre l'avís a les 15.30 hores. 

El camió transportava material 
elèctric, anava en direcció a Sa
ragossa i el conductor va poder 
desviar-se a una via de servei, 
per la qual cosa no hi va haver 
afectació viària. El transportista 
va poder desenganxar la cabina 
del remolc. 

Concretament, Elena va res
pondre que a Catalunya hi ha 
41 policies locals que compten 
amb dispositius de gas pebre, 
entre les quals en figuren no
més dos de lleidatanes, Mo-

Efectiúi molt poc lesiu 
I Per reduir persones que es 
resisteixen. Es considera molt 
efectiu, i alhora poc lesiu. 

Localitats que en tenen 
I Alcarràs, Tàrrega, Balaguer, 
les Borges, Juneda, Mollerus
sa i Solsona en tenen. En can
vi, no n'hi ha a Lleida, la Seu, 
Tremp, Cervera o Agramunt. 

Els agents de les Borges, Ba
laguer o Juneda també tenen 
aerosols de gas pebre. Van ex
plicar que és un element molt 
efectiu i que, alhora, és molt 
poc lesiu. En canvi, no forma 
part de la dotació que por
ten els agents de cossos com 
la Guàrdia Urbana de Lleida, 
la Seu d'Urgell, Almacelles, 
Tremp, Cervera o Agramunt. 
Alguns d'aquests cossos medi
ten demanar-ho. 
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ATLETISME 

La Cursa de 
Sant Blai serà 
inclusiva 
I EL PALAU D'ANGLESOLA I El Palau 
d'Anglesola celebrarà el dia 
30 la VI Cursa de Sant Blai, 
prova que, com indica el seu 
lema "La més plana que has 
fet mai", té un circuit sense 
desnivells i, aquest any, serà 
100% urbà. Ja s'hi han ins
crit uns 600 atletes, la xifra 
màxima prevista per l'orga
nització, dels quals 545 són 
participants i la resta mig 
centenar d'atletes convidats 
de l'associació Incluyendo 
Sonrisas! que fomenta la in
clusió en l'esport. La carrera 
tindrà dos recorreguts, un de 
5 i un altre de 10 km (2 vol
tes), i la sortida i l'arribada 
seran a les 10.00 a l'avinguda 
de Sant Roc. 

TENISTAULA 

El Borges busca 
eliminar avui 
I'Ostrov txec 
I LES BORGES BLANQUES I L'ASISA 
Borges Vall tindrà avui el 
primer gran repte de la tem
porada en el partit de torna
da dels quarts de final de la 
Europe Cup davant de l'HB 
Ostrov de la República Txe
ca. L'equip de les Garrigues 
ha de remuntar el3-2 advers 
del partit d'anada disputat 
divendres passat a Txèquia. 
El matx d'avui començarà a 
les 18.30 hores al centre de 
tecnificació. 

El Borges va caure der
rotat per la mínima gràcies 
als dos punts del suec Viktor 
Brodd, per la qual cosa man
té les opcions de passar a les 
semifinals. 

HANDBOL 

Espanya, prop 
de semifinals 
a l'Europeu 
I BRATISLAVA I La selecció es
panyola d'handbol va fer 
un nou pas cap a les semi
finals de l'Europeu d'Hon
gria i Eslovàquia, després 
d'imposar-se ahir per 23-29 
a Alemanya, en un partit en 
el qual va oferir una autèn
tica lliçó defensiva a la se
gona meitat, a través d'un 
treball defensiu en el qual 
va brillar amb llum pròpia 
el porter Gonzalo Pérez de 
Vargas, que va tancar el matx 
amb 16 parades. L'equip es
panyol pot posar peu i mig a 
les semifinals si avui (15.30 
hore s/Teledeporte) supera 
Rússia en la segona jornada 
de la Main Round. 

ESPORTS I 3 s I 

FUTBOL SEGONA RFEF 

La plantilla desconeix si· hi ha 
pla de viatge per anar al Prat 

/ 

El Lleida dona la baixa al preparador físic David Ramos i se'n va el lateral Alva~o 
XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I La plantilla del Lleida 
Esportiu es va exercitar ahir a 
l'Annex, després de plantar-se 
dimecres, al poder obtenir els 
serveis de dos fisioterapeutes, 
però sense saber si hi ha pla de 
viatge per anar a jugar aquest 
diumenge contra el Prat (12.00) 
i sense que el club hagi comu
nicat si farà els tests Covid pre
ceptius. Tampoc no saben qui 
s'encarregarà de tramitar l'alta 
mèdica d'Alpha (ho feia fins ara 
el físio Rafel Cano, de baixa mè
dica), i més tenint en compte que 
l'equip està al límit de fitxes del 
primer equip. 

El club només va donar se
nyals de vida per donar la baixa 
federativa al preparador físic 
David Ramos, que havia sol·li
citat a l'RFEF l'alliberament de 
la seua fitxa a causa que no ha 
cobrat ni una sola nòmina des 
que va arribar a l'estiu. El pro
per dia 28 -el mateix dia que la 
Paeria celebra el ple en el qual 
decidirà l'expulsió del club del 
Camp d'Esports- tindrà un ac
te de conciliació amb els pro
pietaris del Lleida i espera que 
es posi fi a aquesta etapa en la 
qual tot han estat obstacles. "El 
que vull és que se m'alliberi el 
contracte i que em paguin tot 
el que em deuen", va explicar 
Ramos, que era un dels tècnics 
juntament amb Asier Eizaguirre 
i Jordi Curnelles als quals el club 

El tècnic del Lleida, Gabri Garcia, ahir durant l'entrenament al camp Annex. 

havia dipositat un contracte de 
zero euros a l'RFEF sense que 
ells l'haguessin firmat, tal com 
va revelar SEGRE. 

David Ramos ha posat en 
mans dels seus advocats la ne
gociació amb els germans Este
ve per cobrar el que li pertany. 
Aquests, per la seua part, nttan 
sols s'han presentat en els actes 
de conciliació fins ara. El prepa-

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

rador físic sorià ja no s'asseurà 
a la banqueta, però continuarà 
treballant amb l'equip en els en
trenaments corn va fer ahir fins 
que es resolgui el seu contracte 
laboral. 

Mentrestant, continuen mar
xant jugadors. Ahir se'n va anar 
el lateral Alvaro Martínez, que 
tenia fitxa del filial i estava cedit 
pel Betis. 

Més del74% de la població del 
Pirineu està a favor dels Jocs 
I més del 73% a tot Catalunya, segons una enquesta del Govern 

ACN 
I BARCELONA I El 74,6% dels ciu
tadans de l'Alt Pirineu i Aran 
creu que la celebració d'uns Jocs 
Olímpics d'Hivern seria inte
ressant per al Pirineu, mentre 
que el20,7% opina el contrari, 
segons una enquesta del Govern 
a què va tenir accés ACN. En 
aquest sentit, el 73,3 per cent 
del conjunt de la societat ca
talana també veu positiu per 
al territori la proposta de fer 
uns Jocs Olímpics el2030, i el 
68,1% creu que beneficiaria tot 
Catalunya. 

Entre els aspectes que més 
es valoren, destaca la millora 
de les infraestructures, la pro
moció i internacionalització i la 
creació d'ocupació. Preocupa el 
cost econòmic, l'impacte am
biental i el llegat que quedarà. 

L'enquesta s'ha realitzat a 1.506 
persones, 300 de les quals de la 
vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. 

Segons l'enquesta, la millo
ra de les infraestructures és el 
principal repte del Pirineu. Ho 

MILLORES I BENEFICIS 

Les opinions favorables 
creuen que millorarien 
les infraestructures, 
la visibi litat i l'ocupació 

és per a la societat catalana que 
ha estat consultada en un 25%, 
i també per a la gent de la ve
gueria de 1 'Alt Pirineu i Aran, 
en un 34%. Els ciutadans del Pi
rineu també veuen corn a reptes 
la millora dels serveis sanitaris, 

la potenciació dels serveis de 
lleure, la millora del transport 
públic i frenar el despoblament 
o envelliment de la població així 
com la creació d'ocupació. 

El64,4% de les opinions es
pontànies sobre els Jocs d'Hi
vern entre la societat catalana, 
i el61,7% entre la ciutadania 
de l'Alt Pirineu i Aran, són po
sitives, segons l'esmentada en
questa del Govern. 

Augment del turisme 
La gran majoria de la pobla

ció consultada està d'acord en el 
fet que els Jocs d'Hivern contri
buirien a augmentar el turisme i 
la visibilitat del Pirineu a nivell 
internacional, especialment a 
les comarques de Val d'Aran, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt 
Urgell i la Cerdanya. 

El tècnic blau Gabri Garcia 
haurà de fer veritables malaba
rismes per fer la convocatòria, 
recorrent al planter. Belló, So
lano, Thomas i Deivid Andreas 
són, entre d'altres, els joves que 
es van entrenar. Va faltar a la 
sessió Sanku, amb símptomes 
Covid des de fa uns dos dies, 
però en el test realitzat pel seu 
compte ha donat negatiu. 

BÀSQUET 

El Barça, sense 
Mirotic, cau a 
Rússia i es posa 
líder el Madrid 
70 UNICS KAZAN 

64 FC BARCELONA 

UNICS KAZAN: Uzinskii (-), L.Brown (22), 
Hezonja (11 ), J.Brown (20) i Vorontsevich 
(6) - inicial- ; Spissu (-), Canaan (6), Brantley 
(-), Zaitcev (-). Jekiri (5). 

FC BARCELONA: Calathes (-), laprovinola 
(8), Martínez(-), Hayes-Davis (5) i Sanli (2) 
- inicial-; Davies (16), Exum (-), Smits (6), Hi
ggins (17), Kuric (6), Jokubaitis (2). Nnaji (2). 

Parcials: 17-14, 14-21,23-13 i 16-16. 

Àrbitres: lottermoser, Koromilas i Bis
sang. Sense eliminats. 

I KAZAN I El Barça, amb baixes 
com la de Miro tic, va perdre 
ahir amb l'Unies Kazan (70-
64), confirmant el seu pitjor 
moment de la temporada a 
Europa. Per la seua part, el 
Reial Madrid es va coHocar 
líder al vèncer l'Alba Berlín 
alemany per 74-89. 
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