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a. guerrero
❘ balaguer ❘ L’Audiència Provin-
cial de Lleida ha condemnat 
a quatre anys i mig de presó 
E.A.R.P., un veí de Balaguer 
de 35 anys, acusat d’abusar se-
xualment d’un discapacitat a 
la capital de la Noguera el mes 
d’octubre del 2013. El tribunal 
també li imposa uns altres cinc 
anys de llibertat vigilada i una 
ordre d’allunyament de 100 me-
tres i la prohibició de comuni-
car-se amb la víctima, un veí de 
Balaguer de 35 anys amb una 
discapacitat intel·lectual recone-
guda del 65%, durant cinc anys 
i mig. Així mateix, haurà d’in-
demnitzar el denunciant amb 
5.000 euros pels danys morals 
i físics soferts.

L’acusat va negar els fets en 
el judici i va afirmar que, ante-
riorment, havia mantingut amb 
la víctima una trobada sexual 
consentida. En canvi, el denun-
ciant va declarar que el va for-
çar després que l’enganyés amb 
el pretext d’oferir-li un refresc. 
L’Audiència de Lleida considera 
provat que l’acusat “va contac-
tar a la plaça Mercadal de Bala-
guer amb la víctima, la qual va 
convèncer perquè l’acompanyés 
al seu domicili, amb l’excusa que 
li donaria un refresc; una vega-
da a l’interior del domicili, amb 
l’ànim de satisfer els seus desit-
jos sexuals i aprofitant el retard 
mental de la víctima”, va abusar 

d’ell. Els psicòlegs van afirmar 
que l’edat mental de la víctima 
era de 10 anys i era vulnerable 
a enganys i abusos.

“Li tenia por”
D’altra banda, el tribunal 

recorda que “immediatament 
després dels fets, la víctima va 
realitzar una trucada al telèfon 
d’emergència en la qual va ma-

nifestar que havia patit un abús 
sexual per part d’un altre home 
(...), relatant de la mateixa ma-
nera els fets a la treballadora 
social del consell comarcal de la 
Noguera”. El jove, que va patir 
una lesió anal, va afirmar que 
no era la primera vegada que 
abusava d’ell, però que no l’ha-
via denunciat abans “perquè li 
tenia i li tinc por”.

Així doncs, la Fiscalia va sol-
licitar una condemna de nou 
anys de presó i una indemnit-
zació de 10.000 euros per res-
cabalar la víctima. La defensa 
va demanar que es tingués en 
compte que l’agressor pateix un 
trastorn bipolar, un eximent de-
sestimat perquè “conservava la 
seua plena capacitat intel·lectiva 
i volitiva”.

el condemnat, e.a.r.P., va ser jutjat el passat 14 de gener a l’audiència Provincial de Lleida.
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Quatre anys de presó per abusos  
a un discapacitat a Balaguer
El condemnat va portar a casa la víctima amb el pretext d’oferir-li un refresc || Li 
imposa també uns altres 5 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó

tribunals sentència

Campanya  
per pagar les 
operacions del 
gos tirotejat

iniciativa

❘  balaguer ❘  La protectora 
Amics dels Animals de la 
Noguera ha llançat una cam-
panya per pagar les interven-
cions de Noah, el gos que va 
ser trobat el mes de desembre 
passat en un contenidor de 
Balaguer i que havia estat 
tirotejat. El gos, que encara 
està recuperant-se de les feri-
des que va patir, va requerir 
diverses atencions al veteri-
nari. Amb tot, la protectora 
va iniciar ahir una col·lecta 
amb l’objectiu d’assolir els 
600 euros a través de la pla-
taforma en línia Splitfy. Ahir 
a la tarda ja havien recaptat 
315 euros. No s’ha trobat la 
persona que va disparar a 
l’animal.

Un cotxe es precipita 
per un terraplè  
a Tremp

trànsit

❘ seròs ❘ Un vehicle es va pre-
cipitar ahir per un terraplè 
a Tremp, a l’altura del pont 
del riu Noguera Pallaresa al 
seu pas per aquesta locali-
tat. Una persona va resultar 
ferida lleument, segons els 
Bombers. D’altra banda, un 
home va resultar ferit ahir al 
matí a Seròs, després que el 
cotxe que conduïa patís una 
sortida de via i col·lidís con-
tra un fanal.

successos polèmica

Imatge de la trampa que va aparèixer en una muntanya de rosselló.

Rosselló i Torrefarrera regularan  
el pas de ciclistes i caçadors
❘ rosselló ❘ Els ajuntaments de 
Rosselló i Torrefarrera es co-
ordinaran per regular l’ús dels 
boscos municipals per part de 
ciclistes i caçadors, arran de 
l’aparició de trampes en senders 
que van denunciar els primers, 
com va avançar SEGRE. 

Dimecres vinent han convo-
cat una reunió conjunta amb els 
clubs i els vedats al consistori 
de Torrefarrera. Així, doncs, 
els alcaldes opten per crear or-
denances que estableixin qui i 
quan té prioritat per moure’s 
per la zona.

❘ bangkok ❘ La policia tailandesa 
va assegurar ahir que possible-
ment en una setmana es tan-
carà la investigació sobre l’as-
sassinat del veí de l’Albi David 
Bernat, encara que desconeix 
la data d’inici del judici, així 
com els càrrecs que s’imputa-
ran al presumpte assassí, Ar-
tur Segarra. “Estem esperant 
els resultats de les últimes in-
dagacions, així com de les en-
trevistes a alguns testimonis 
més, però creiem que aquest 
assumpte acabarà molt aviat”, 
va declarar un portaveu de la 
policia. “Hem de recopilar les 
proves perquè les evidències 
recollides demostrin la culpa-
bilitat del sospitós”, va afegir. 
De moment, els investigadors 
asseguren que no hi ha altres 
sospitosos de col·laborar en 
l’assassinat, malgrat que mit-
jans van publicar que Segarra 

va esmentar un tal “David”, 
possible soci seu. La inves-
tigació està ara centrada en 
els enregistraments de vídeo 
d’una botiga de materials de 

construcció freqüentada per 
Segarra. També van interrogar 
de nou la seua nòvia, que “ha 
beneficiat l’evolució del cas”, 
va assegurar la policia.

Tailànda creu que segarra va 
assassinar ell sol l’executiu bernat

successos investigació

artur Segarra, després de la detenció el passat cap de setmana.
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