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Divuit anys per assassinar una
veïna de Cappont a Benavarri

Tres setmanes
sense trampes
per a ciclistes
a Rosselló

L’autor confés, que va dir que li va semblar que la víctima era el “dimoni”, va ser
declarat culpable per un jurat popular || Va matar a pedrades Consol Roy
rafael gobantes (heraldo de aragón)

agències

❘ benavarri ❘ L’Audiència Provincial d’Osca ha condemnat Antonio Belmonte a 18 anys de presó
per haver assassinat a Benavarri
Consol Roy, una veïna del barri lleidatà de Cappont, colpejant-la amb una pedra. Un jurat
va emetre divendres passat el
veredicte de culpabilitat i ahir
la magistrada María Celorrio va
dictar sentència. L’home no podrà residir a Benavarri els propers 25 anys i no podrà comunicar-se ni aproximar-se a menys
de 500 metres als pares de la
víctima, que han de ser indemnitzats amb 80.000 euros cada

ordre d’allunyament

El condemnat no podrà
residir a Benavarri ni
atansar-se als pares de la
víctima durant 25 anys
un. El tribunal considera provat
que Consol Roy va ser assassinada per Antonio Belmonte cap
a les 17.00 hores del 31 de març
del 2013 a la zona anomenada
la escombrera del barranc de
San Medardo, colpejant-la amb
una pedra. Li va provocar un
enfonsament cranial i pèrdua
de consciència. Quan va rebre el
cop a la part posterior del cap es
trobava d’esquena a l’autor, que

impostos

Reunió per tractar
l’IBI d’Alcoletge
❘ lleida ❘ L’ajuntament d’Alcoletge
ha iniciat les primeres reunions
amb la Diputació amb l’objectiu de solucionar el deute de
l’IBI que reclama l’oficina de
recaptació a una quarantena de
veïns d’una urbanització d’Alcoletge dels anys 2002 i 2003,
quan encara no era titulars dels
habitatges.

serveis socials

Guissona clausura el
projecte Avancem
❘ cervera ❘ Un total de 20 persones han participat en el projecte
Avancem de l’àrea del consell
de la Segarra, que s’ha centrat
a potenciar l’autonomia i adquirir habilitats de comunicació i
competències lingüístiques, així
com oferir-los base i orientació
per facilitar-los el desenvolupament personal i social.

L’Audiència Provincial d’Osca va acollir el judici la setmana passada.

va aprofitar aquesta circumstància atacant-la de forma “imprevisible”. El condemnat li va
fracturar després dos costelles
i li va causar diverses contusions, colpejant-la de nou amb la
pedra a l’altura del cap, amb la
qual cosa li va fracturar la base del crani. Per ocultar el cos,
va agafar la víctima pels peus i
la va arrossegar quinze metres
per amagar-lo. També va tirar

la càmera de fotos de la víctima a una bassa. La magistrada
considera que el condemnat té
un quocient intel·lectual límit,
proper al retard mental i, en el
moment en què va agredir Consol Roy patia un trastorn esquizoide de la personalitat que no
afectava la seua capacitat de
comprendre.
En el judici, Belmonte, de 22
anys, va declarar que “vaig veu-
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re com el dimoni s’atansava, em
vaig espantar i li vaig tirar una
pedra”. Tanmateix, després de
ser detingut, va dir als agents
de la Guàrdia Civil que va voler
besar la dona, ella s’hi va negar,
li va mossegar i que aleshores
la va empènyer i va caure per
un barranc. Els forenses van
explicar que la dona va rebre
dos cops mortals al cap, un dels
quals per l’esquena.

Col·laboració per
eradicar-les de la serra
❘ lleida ❘ Els obstacles i trampes col·locades en camins de
la serra de Rosselló per fer
mal als ciclistes que circulen
a la zona han desaparegut al
llarg de les últimes setmanes. Així ho va explicar ahir
l’alcalde, Josep Abad, que va
indicar que les últimes van
ser detectades el mes passat,
fa almenys tres setmanes, i
no se n’han trobat més des
d’aleshores, malgrat que l’autor no ha estat identificat. El
primer edil va atribuir la progressiva desaparició de les
trampes a la col·laboració entre el club ciclista, la societat
de caçadors i el mateix consistori per vigilar els camins
i retirar qualsevol objecte als
senders que pugui provocar
danys als que circulen amb
bicicleta.
Val a recordar que Rosselló és un dels municipis de
les comarques lleidatanes
on s’han detectat fins ara
aquest tipus de trampes. La
seua aparició a començaments d’aquest any va ser
motiu d’alarma i indignació
a la localitat, a causa que actes similars en altres punts
de Catalunya i Espanya han
provocat ferits entre els aficionats al BTT.
En el cas de Rosselló, el
consistori va mediar entre
ciclistes i caçadors per evitar
conflictes entre aquests dos
col·lectius.

