
Cinc jutges han passat en un 
any pel jutjat 3 de Balaguer i un 
d’ells s’hi va estar només 22 dies
El jutjat de violència sobre la dona aumenta 41%
Lleida
REDACCIÓ
Al jutjat 3 de Balaguer, en l’últim 
any hi han passat cinc magistrats 
i un d’ells s’hi va estar només 22 
dies i el president de l’Audiència 
de Lleida, Francesc Segura, va re-
conèixer la seva preocupació pel 
funcionament dels nous jutjats 
de Balaguer on, va assegurar, “no 
s’han aconseguit els resultats es-
perats”.

 Segura va afirmar ahir durant 
la presentació de la memòria ju-
dicial del 2016, que tot i les noves 
instal·lacions i l’increment de la 
plantilla, el funcionament no és 
òptim i existeix un retard en els 
procediments penals. Va apuntar 
com a una de les possibles raons, 
l’alta mobilitat dels jutges. Una al-
tra de les raons, segons recull a la 
memòria és que el funcionament 
diari dels jutjats de Balaguer con-
tinua sent “lent, desorganitzat i 
defectuós”, a causa d’unes dinà-
miques de treball deficients que 
s’arrosseguen des de fa anys.

Respecte a la violència sobre 
la dona, Segura també va expli-
car que els procediments al jut-

jat de violència sobre la dona 
han augmentat un 41% davant 
l’any anterior i va insistir en què 
és imprescindible i prioritària la 
creació a Lleida d’un nou jutjat 
de família, ja que l’actual supor-
ta una sobrecàrrega de treball el 
150%. El president de l’Audiència 
va dir que estudiaran el perquè 
de l’augment d’assumptes penals 
que van entrar al jutjat de Violèn-
cia sobre la Dona l’any 2016. Van 
ser 1.293, la qual cosa suposa un 
“notable increment” del 41% res-
pecte al 2015, quan en van ser 
917.

JUTJAT DE FAMÍLIA

L’informe anual apunta que 
des de fa cinc anys, el procedi-
ments que entren al jutjat de fa-
mília, el de primera instància 7 de 
Lleida, no deixen d’augmentar. La 
mitjana hauria de ser d’un miler 
de procediments l’any. Tot i això, 
l’any 2011 ja se superava la mit-
jana amb 1542 , una xifra que ha 
anat augmentant any rere any 
i que el 2016 es va situar en els 
2.470 procediments entrats. Se-
gura va explicar en part aquest 

Els Bombers van rebre un avís 
ahir a les 14.25 hores d’un incen-
di als Plans de Sió que va cremar 
16 hectàrees de superfície agríco-
la. Onze dotacions del servei d’ex-

tinció d’incendis amb un helicòp-
ter, vuit terrestres i salvament, 
van sufocar el foc i van remullar 
la zona per evitar que l’incendi 
s’estengui per la zona agrícola.

Cremades 16 hectàrees 
agrícoles a Plans de Sió
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augment progressiu a la crisi eco-
nòmica ja que en aquest jutjat és 
on, per exemple, es renegocien 
els acords de pensions fruits de 
separacions. El president de l’Au-
diència va apuntar que amb un 
150% més de procediments que 
la mitjana recomanada, resulta 
“imprescindible” la creació d’un 
nou jutjat de família a Lleida. Tot i 
això, va recordar que des de l’any 
2009 no s’ha creat cap nou jutjat 

a Lleida i només tres a tota Espa-
nya. El president de l’Audiència de 
Lleida també va fer referència a 
les obres d’ampliació que s’estan 
duent a terme als jutjats de Llei-
da i que dotaran de més sales de 
vistes les instal·lacions, així com 
d’una sala de premsa, va expli-
car. Francesc Segura espera que 
puguin estar acabades a finals 
d’aquest 2017.
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Intervinguts prop 
de 2.000 paquets de 
tabac de contraban 
a Artesa de Segre

ASAJA denuncia 
les pràctiques 
comercials 
d’Ametller Origen

Rosselló acull a més 
de 300 sardanistes 
en la trobada 
Saltem i Ballem 

La Guàrdia Civil va intervenir 
dissabte passat cap a les 18 ho-
res un total de 1.930 paquets 
de tabac ros de contraban, va-
lorats en 8.491 euros, durant el 
registre a un vehicle a la C-14, a 
Artesa de Segre (Noguera). Els 
agents van localitzar el tabac 
amagat en bosses d’escombra-
ries que es trobaven al maleter 
i als seients posteriors. Davant 
els fets, la Guàrdia Civil va de-
nunciar els 3 ocupants del ve-
hicle, tots veïns de Castelló de 
la Plana per possessió de pro-
ductes de contraban. Els cos va 
posar el tabac i el vehicle inter-
vinguts a disposició judicial.

El president d’ASAJA Lleida, 
Pere Roqué, va denunciar ahir 
una nova campanya comercial 
de la cadena Ametller Origen 
en què, segons l’anunci publi-
cat en diferents mitjans de co-
municació, “regala 3 quilos de 
préssecs” per una compra mí-
nima. “Considerem que aques-
ta campanya és humiliant i 
demostra una greu falta de res-
pecte cap als productors”.

El passat dissabte més de 300 
sardanistes van participar en 
la 24a Trobada de Sardanistes 
Adults Saltem i Ballem i el 23è 
Aplec de la Sardana de Rosse-
lló, que va tenir lloc a la plaça 
de l’església de la localitat. Du-
rant tot el dia, el so de les te-
nores i de la cobla Jovenívola 
d’Agramunt va envair el poble 
de Rosselló, amb un total de 8 
colles que van fer possible una 
diada per recordar a la localitat.

La fiscalia de Lleida demana 
quatre anys de presó per a un 
home acusat d’abusar sexual-
ment d’un nen de deu anys. Els 
fets van passat el 14 d’agost de 
2014 a Linyola (Pla d’Urgell), 
quan l’acusat, major d’edat, va 
convidar el menor a anar a un 
rierol pròxim a la població (unes 
3 quilòmetres) i un cop allà el va 
dur a un cobert que usava com a 
magatzem agrícola i li va fer to-
caments. El home no tenia ante-
cedents penals i els fets narrats 
estan  tipificats en ser un delic-
te d’abusos sexuals a menors 
de tretze anys, previst i penat a 
l’article 183.1 del codi penal. El 
judici tindrà lloc aquest dijous 6 
de juliol a l’Audiència de Lleida i 

el ministeri públic també sol·lici-
ta que s’indemnitzi el nen amb 
3.000 euros per danys morals. 
L’audiència provincial cita l’acu-
sat en un judici oral l’audiència 
provincial cita l’acusat en un ju-
dici oral en el qual s’exposaran 
els fets esdevinguts el passat 
agost de fa dos anys a Linyola.

Demanen 4 anys de presó 
a un home acusat d’abusos 
sexuals a un menor a Linyola

El judici tindrà 
lloc aquest 
dijous 6 de 

juliol a Lleida
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