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comarques

Segre
Diumenge, 21 de juny del 2020

tribunals violència masclista

Condemnat per agredir la parella, que
es va refugiar en un bar de Bell-lloc
L’Audiència li imposa treballs comunitaris i li prohibeix atansar-se a la víctima

segre

l. garcía

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida ha
condemnat un home per agredir la parella després d’una discussió a l’habitatge familiar a
Bell-lloc d’Urgell, la qual cosa
va obligar la víctima a haver de
fugir per demanar auxili en un
bar. El tribunal confirma la pena imposada en primera instància pel Jutjat Penal 1 de Lleida,
que va condemnar el processat
a 60 dies de treballs en benefici
de la comunitat per un delicte de
maltractament familiar, a més
d’imposar-li una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima durant
dos anys. Durant aquest mateix
temps tampoc podrà portar armes. Així mateix, el condemnat
haurà d’indemnitzar la víctima
amb 500 euros per les lesions
que li va fer.
Segons la sentència, que encara no és ferma, els fets van
tenir lloc el novembre del 2019,
quan la víctima va denunciar
que estant a casa, la seua parella
li va pegar a la cara i a la cama,
cosa que li va causar diverses
lesions. El tribunal va donar
plena credibilitat al testimoni
de la denunciant, que sempre
va mantenir la mateixa versió
dels fets durant tot el procediment, i rebutja el testimoni de
l’acusat, que va al·legar que va
ser la dona la que es va causar
les lesions a ella mateixa.
L’Audiència de Lleida considera provats els fets tenint

VIOLACIÓ

“Una víctima
pot dir ‘no’ amb
el silenci”
❘ madrid ❘ El Tribunal Suprem
ha ratificat en una sentència
el dret d’una persona a dir
no a un acte sexual sense
que sigui exigible una negativa física: pot ser “gestual”,
però també “el silenci”, provocat per la por d’una agressió, es pot tenir en compte
com a expressió de falta de
consentiment.
Així ho assenyala en una
sentència que confirma la pena de quatre anys de presó
de l’Audiència de Cadis a un
home per un delicte d’abús
sexual amb penetració a una
jove de dinou anys.

balanç

Andorra registra
el doble de casos
de mals tractes
Els fets van tenir lloc el novembre de l’any passat en un habitatge de Bell-lloc d’Urgell.

en compte també l’informe de
lesions, que acredita ferides a la
víctima que van tardar 10 dies
a curar-se. Així mateix, destaca que l’atestat policial relata
que els agents van ser requerits
des d’un bar al qual va acudir la
víctima a la recerca d’ajuda, tal
com ella mateixa ha sostingut
durant tot el procés judicial, i
els efectius van localitzar la dona en aquest lloc. Per tot això,
rebutja el recurs del processat i
confirma la condemna.

Augmenten les trucades per
violència masclista amb la crisi
n Les trucades als telèfons
d’atenció a dones en situació
de violència masclista s’han
duplicat durant el confinament a les comarques lleidata nes, av isos que ha n
augmentat per part de familiars de les víctimes i altres
persones properes com ve-

trànsit accident

ïns. Durant el confinament
es van detectar onze casos
nous de dones en situació de
violència masclista a la província de Lleida, en les quals
nou dones van necessitar un
allotjament perquè estaven
en risc al conviure amb el
maltractador.

❘ Andorra la vella ❘ El servei
d’atenció a les víctimes de
violència de gènere d’Andorra ha atès durant la pandèmia el doble de casos nous
de maltractament respecte
al mateix període de l’any
passat, segons va informar
el Diari d’Andorra. Així ho
va indicar la responsable de
l’àrea d’Igualtat, Mireia Porras, que va matisar que durant el 2019 el servei va obrir
39 expedients entre el 13 de
març i el 10 de juny, mentre
que aquest any han estat 78
durant el mateix període.

emergències foc
bombers

Un bomber tira aigua sobre les bales afectades pel foc.

Un incendi calcina 50 bales de
paper en una empresa de Rosselló
Tres ferits en una col·lisió múltiple entre Balaguer i Camarasa
❘ camarasa ❘ Tres persones van
resultar ferides de caràcter lleu
ahir al migdia en una col·lisió
entre tres vehicles a la intersecció entre les carreteres C-

26 i C-13 entre Balaguer i Camarasa, segons van informar
els Bombers de la Generalitat.
L’accident es va produir a les
13.32 hores i fins al lloc van

anar Mossos d’Esquadra, SEM
i Bombers. Un dels ferits va ser
evacuat a l’hospital Arnau de
Vilanova. Els Mossos van regular el trànsit.

redacció

❘ rosselló ❘ Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al
matí en l’extinció d’un incendi
de mig centenar de bales de paper emmagatzemades a l’exterior d’una empresa de Rosselló.
A les 9.43 hores del matí van

rebre l’avís del foc a l’empresa,
situada al camí de Benavent,
i fins al lloc van desplaçar sis
dotacions. A les 10.33 hores
van donar l’incendi per estabilitzat i cap a les 12.00 hores, per
extingit. No hi va haver altres
afectacions.
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Adif repara la catenària malmesa
en un túnel entre Raimat i Lleida
i restableix el servei de la línia
Va provocar que un tren de mercaderies quedés aturat
El servei de tren de la línia
Lleida-Saragossa ja ha
quedat restablert després
que Adif arreglés l’avaria
de la catenària divendres
a la nit, que va provocar
que un tren de mercaderies
quedés aturat en un túnel
entre Raimat i Lleida.

FOTO: LM./ Moment en el qual s’apagava l’incendi a l’empresa

Cremen 50 bales de paper
en una empresa de Rosselló
Els Bombers de la Generalitat
van treballar ahir en un incendi
d’unes 50 bales de paper a l’exterior d’una empresa de Rosselló. El
foc va tenir lloc, concretament, al

camí de Benavent i el cos de Bombers va rebre l’avís a les 9.43 del
matí. Fins al lloc del succés s’hi
van apropar un total de sis dotacions.

LONJA DE MERCOLLEIDA
GANADO CRUZADO
Añojo (hembra) 180-240 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Añojo (hembra) 241-270 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA
Añojo (hembra) 271 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

PRECIO

DIF.

3,96
3,77
3,57
3,13

=
=
=
=

3,90
3,71
3,51
3,07
3,76
3,59
3,34
2,77

=
=
=
=
=
=
=
=

Añojo (macho) - de 330 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

3,91
3,76
3,50
3,37

-0,01
-0,01
-0,01
-0,01

Añojo (macho) 331-370 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

3,78
3,59
3,43
3,33

-0,01
-0,01
-0,01
-0,01

Añojo (macho) + de 371 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

3,65
3,52
3,31
3,04

-0,01
-0,01
-0,01
-0,01

Vacas
200 KG CANAL
300 KG CANAL
350 KG CANAL

Terneros + de 220 kg
PRIMERA
SEGUNDA

KG/VIVO

DIF.

CERDO SELECTO

1,330

+0,015

CERDO DE LLEIDA

1,318

+0,015

CERDO GRASO

1,306

+0,015

CERDA

0,450

-0,010

LECHÓN 20 K

37,00

=

OVINO

PRECIO

DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG

3,25

+0,15

CORDERO DE 23,1 A 25 KG

3,10

+0,15

CORDERO DE 25,1 A 28 KG

2,95

+0,15

CORDERO DE 28,1 A 34 KG

2,75

+0,15

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS

2,80

=

OVEJAS DE VIDA

75,00

=

DESHECHO PRIMERA

0,70

=

PIEL FINA DEL PAÍS

5,50-6,00

-0,50

PIEL CRUZADA

2,00-2,50

=

* Euros tonelada. ** Euros unidad

GANADO PARA
CEBO

ORIGEN
ESPAÑA

ORIGEN ORIGEN
FRANCIA ALEMANIA

50 KILOS

130 (=)

125 (=)

140 (=)

55 KILOS

150 (=)

155 (=)

165 (=)

60 KILOS

170 (=)

175 (=)

180 (=)

MACHO FRISÓN

HEMBRA FRISONA
40-45 KILOS

-

-

45-50 KILOS

-

-

-

55 (=)

-

75 (=)

60 KILOS
S/C
S/C
S/C

-

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg
PRIMERA Y SEGUNDA
-

PORCINO

3,18
-

=
-

-

MACHO CRUZADO

=
=

Precios de compra de ganado en peso canal
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización

CEREALES Y PIENSOS
Trigo nacional
Trigo nacional
Trigo importación PE 72
Trigo importación PE 72
Trigo importación PE 72
Cebada nacional
Maíz
Maíz
Colza en grano 42%
Centeno
Sorgo
Guisantes
Harina de soja
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de colza 00
Harina de colza 00
Pulpa de remolacha
Grasa animal
Grasa animal
Aceite de soja
Fosfato monocálcico
Fosfato bicálcico
Salvado de trigo
Salvado de trigo
Salvado de trigo

380 (=)

335 (=)

-

60-65 KILOS

420 (=)

415 (=)

-

65-70 KILOS

460 (=)

455 (=)

-

50-55 KILOS

155 (+10)

165 (=)

55-60 KILOS

185 (+10)

215 (=)

-

FORRAJES DESHIDRATADOS

60-65 KILOS

225 (+10)

255 (=)

-

HEMBRA CRUZADA

(M) 60-65 KILOS

-

-

FOTO: Renfe/ Imatge dels tècnics arreglant l’avaria a la catenària
xa), va poder continuar la marxa,
tot i que va haver de ser remolcat
per una locomotora de gasoil fins
a la seva destinació, el Port de Tarragona.
Davant d’aquest escenari,

LONJA DE MERCOLLEIDA

55-60 KILOS

CALIDAD

TIEMPO

POSICIÓN

Panificable
Disponible
Scd Lleida
Forrajero
Disponible
Scd Lleida
Forrajero UE
Disponible
S/ Tarr/almacén
Forrajero UE
Junio
S/ Tarr/almacén
Forrajero UE
Agosto-diciembre
S/ Tarr/almacén
PE 64+
Disponible
Scd Lleida
Lleida
Disponible
Scd Lleida
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
Disponible
Scd Tàrrega
Disponible
S/ Tarr/almacén
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
Importación
S/ Tarr/almacén
Importación 47%
Disponible
S/ Barna/almacén
Integral 28%
Disponible-septiembre
Sco. Tàrrega
Integral 28%
Octubre-diciembre
S/ Tarr/almacén
Alta proteína 34-36% Disponible-junio
S/ Tarr/almacén
Disponible
Sco. Tàrrega
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
Importación
Disponible
S/ Tarr/almacén
UE 10-12%
Disponible
Scd Lleida
Nacional 3-5%
Disponible
Scd Lleida
Crudo
Disponible
S/Barna/extrac.
Granel
Junio
Scd Lleida
Granel
Junio
Scd Lleida
Hoja/granel
Disponible
Sco Lleida
Harinilla/granel
Disponible
Sco Lleida
Cuarta/granel
Disponible
Sco Lleida

PRECIO

196,00
190,00
188,00
183,00
160,00
176,00
172,00
310,00
160,00
180,00
324,00
175,00
218,00
235,00
178,00
590,00
630,00
669,00
450,00
380,00
203,00
173,00
162,00

PROTEÍNA

HUMEDAD

PRECIO

DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a.

17-18%

10-12%

205,00

=

Granulado Alfalfa 2a.

15-16%

10-12%

190,00

=

-

Balas deshidratadas Extra

>18%

12-14%

225,00

=

Balas deshidratadas 1a.

17-18%

12-14%

215,00

=

Balas deshidratadas 2a.

15-16%

12-14%

195,00

=

(M) 70 KILOS

-

-

-

(H) 60-65 KILOS

-

-

-

(H) 65-70 KILOS

-

-

doncs, durant la tarda, Renfe va
establir un servei alternatiu per
carretera per als viatgers dels dos
trens de la línia Lleida-Montsó-Saragossa que s’havien vist afectats
per la interrupció del servei.

COTIZACIONES DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020

Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen

BRUNO
3,40
3,28

LLEIDA
REDACCIÓ
Cal recordar que com a conseqüència de la incidència, un tren
de mercaderies perilloses, que
transportava benzè i òxid de propilè, es va quedar aturat cap a dos
quarts de set del matí de divendres a l’interior d’un túnel entre
Raimat i Lleida. Un cop notificada
la incidència, els tècnics d’Adif van
retirar el cablejat de la catenària
que es trobava despresa al túnel.
No obstant això, el tren, procedent
de Puertollano (Castella-la Man-

Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones
referidas a pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

FRUTA

MÍN.

MELOCOTÓN 		

Amarillo Calibre B
Amarillo Calibre 70+
Amarilla Calibre AA

NECTARINA

Amarilla Calibre B
Blanca Calibre B
Blanca Calibre A

PARAGUAYO

Paraguayo Calibre B
Paraguayo Calibre A

ALBARICOQUE

Albaricoque Calibre A

PERA

Blanquilla 58+
Devoe 60+
Conférence 60+
Alejandrina 65+

MANZANA

Gala 65+ >70% color
Gala 70+ >70% color
Golden 70+
Golden 75+
Rojas 70+
Granny 70+
Fuji 70+ <70% color
Fuji 70+ >70% color

INDUSTRIA

Pera
Manzana
Albaricoque carne amarilla
Melocotón/nectarina

MÁX.

50
-

60
-

70
-

80
-

70
-

80
-

100

110

85
-

95
-

40
45
-

45
50
-

90
90
60
30

100
100
60
30

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones
fijadas según el reglamento de mercado

