
Els delictes per abusos sexuals 
augmenten fins un 27,1% el 
2018 a la demarcació de Lleida
La ‘Memòria de la Fiscalia de 2018’ també mostra 
un increment en la violència domèstica i de gènere
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Els procediments oberts per de-
lictes contra la llibertat sexual, en 
els que estan incloses les agres-
sions sexuals i els abusos, van 
augmentar el 2018 un 25,2%, 
passant de 151 el 2017 a 189 a la 
demarcació de Lleida, segons les 
dades presentades ahir en la Me-
mòria de la Fiscalia de 2018. 

En aquest sentit, cal destacar 
que els delictes per abusos sexu-
als van passar de 48 el 2017 a 61 
l’any passat, el que suposa un in-
crement del 27,1%. De la mateixa 
manera, van augmentar els abu-
sos sexual a menors de 16 anys, 
passant de 22 a 40 (un 81,8% 
més) i les agressions sexuals a 
menors de 16 anys, de 0 a 6. Tam-
bé va créixer la producció, distri-
bució o tinença de material por-
nogràfic (d’una diligència prèvia a 
11 l’any passat, el que suposa un 
increment del 1.000%). Per con-
tra, van disminuir les agressions 
sexuals de 62 el 2017 a 50 el 2018 
(un 19,4% menys), mentre l’any 

passat no es produir cap violació 
a menor de 16 anys (l’any 2017 
van haver-hi un total de dues).

Per altra banda, les diligències 
prèvies per delictes de violència 
domèstica i de gènere van pas-
sar de 363 el 2017 a 559 el 2018, 
el que significa un creixement 
del 54%, mentre que també es 
van incrementar les lesiones, de 
4.486 a 5.469 (un 21,9% més).

Pel que fa als homicidis, se-
gons la Memòria de la Fiscalia de 
2018, a Lleida es van realitzar 13 
diligències prèvies l’any passat, 
front les 8 del 2017 (un 62,5%), 
destacant també que no va ha-
ver-hi l’any passat cap assassinat 
ni homicidis per imprudència.

Així mateix, també van aug-
mentar els delictes contra el pa-
trimoni un 21,2%, ja que es va 
passar de 2.547 el 2017 a 3.087 
l’any passat. Dintre d’aquest grup 
delictiu, destaquen els furts (de 
463 a 542, un 17,1% més), els 
robatoris amb força en les coses 
(de 716 a 880, el que significa un 
22,9%), els robatoris en casa ha-

Els Bombers 
extingeixen 
un incendi 
a l’abocador 
de Cervera
Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir de matinada 
un petit incendi que es va ori-
ginar a l’interior de l’abocador 
comarcal de Cervera. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser alertats del foc a les 
5.00 hores. Ràpidament, es va 
activar el corresponent proto-
col d’extinció d’incendis i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
els efectius del cos amb l’objec-
tiu d’apagar el citat foc. Final-
ment, segons van explicar fonts 
dels Bombers, es van cremar 
entre 15 i 20 metres quadrats 
de residus.

Denúncies al 
Pallars Jussà i la 
Noguera per les 
línies elèctriques
Els Agents Rurals van aixecar 
recentment actes de denúncia 
al Pallars Jussà i la Noguera per 
la presència de cables de línies 
elèctriques aèries de baixa ten-
sió que tocaven la vegetació 
que hi havia a la zona. Segons 
van explicar els membres del 
cos, la normativa de prevenció 
d’incendis estableix una distàn-
cia seguretat d’un metre entre 
la vegetació i la línia elèctrica.

Un motorista de 60 anys va re-
sultar ahir ferit de caràcter 
menys greu en patir un accident 
a l’A-22, concretament a la ro-
tonda que dona accés a l’A-2, 

al terme municipal d’Alpicat. Els 
fets van tenir lloc a les 15.07 ho-
res i l’home va ser traslladat pel 
SEM a l’Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida.

Un motorista, ferit en un 
accident a l’A-22, a Alpicat

FOTO: S. García / Imatge de la moto que conduïa l’home de 60 anys

FOTO: Ó. Buetas / Les dades fan referència a la província de Lleida

bitada o local obert al públic (de 
102 a 187, un 83,3% més), els ro-
batoris amb violència o intimida-
ció (de 204 a 231, el que suposa 
un increment del 13,2%) i les es-
tafes, que van passar de 480 el 
2017 a 624 l’any passat, el que va 
significar un augment del 30%.

Finalment, a nivell d’Espanya la 
Fiscalia General de l’Estat va aler-
tar en la seva memòria del “preo-
cupant i inquietant” augment de 
la violència masclista i sexual pro-
tagonitzada per menors, amb un 
augment del 43% dels casos de 
violació, 648.
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Detingut a Soses en ser 
sorprès dos cops conduint 
begut i amb el permís retirat
El Mossos havien aixecat la immobilització del 
vehicle perquè una dona l’havia de conduir
Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir diumenge un veí de Fraga de 
32 anys després de sorprendre’l 
conduint begut tot i tenir retirat 
el permís de conduir per ordre 
judicial fins el juny del 2020. En 
aquest sentit, la policia catalana 
va aturar el vehicle cap a les cinc 
de la matinada durant un control 

d’alcoholèmia a l’LP-7041, al ter-
me municipal de Soses (Segrià). 
En aquell moment, el citat con-
ductor va donar positiu en alco-
holèmia i els agents el van denun-
ciar i van immobilitzar el vehicle. 
Al cap de dues hores, l’home va 
demanar a la policia que aixeques 
la immobilització perquè una do-
na es faria càrrec del turisme. Els 
agents de la policia va accedir a 

la petició davant la presència de 
la persona que havia d’agafar el 
cotxe, i després de que aquesta 
donés negatiu en la proba d’al-
cohol, però al cap d’uns minuts 
va tornar a sorprendre l’home al 
volant del vehicle. El conductor 
va ser sotmès de nou a la prova 
d’alcoholèmia, que va donar un 
resultat positiu de 0,76 mg/l, mo-
tiu pel que va ser detingut.
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Comença la verema    
a la finca ‘Purgatori’   
de les Garrigues
Retard de dues setmanes pel que   
fa a les varietats primerenques

La verema a la finca Purgatori, 
a la comarca de les Garrigues, 
i propietat de Cellers Torres, va 
començar la setmana passada. 
Segons han informat a LA MA-
ÑANA fonts de la propietat, “por-
tem dues setmanes de retard en 
comparació a l’any passat amb les 
varietats primerenques de la part 
baixa de la finca, que vam co-

mençar a collir el 3 de setembre”.
En termes generals, la verema a 
Catalunya està sent més tarda-
na del que és habitual ja que les 
temperatures s’han mantingut a 
ratlla durant l’estiu a excepció de 
l’onada de calor que es va patir a 
finals de juny.

GARNATXES

També la setmana passada es 
va començar a collir les garnatxes 
de la part alta de la finca Purgato-
ri, situada a 550 metres i que és 
la zona que ha patit més la manca 
d’aigua i la intensa calor del juny. 

“Això s’ha traduït en raïm d’un gra 
més petit i una producció infe-
rior”, han indicat fonts de Cellers 
Torres.

CONTRAST TÈRMIC

Per aquesta campanya les ex-
pectatives de producció “són 
molt bones en general”. “El fet 
que el raïm estigui madurant 
molt a poc a poc i que ara el con-
trast tèrmic entre el dia i la nit 
sigui més gran, farà que els vins 
siguin més frescos i d’una quali-
tat excel·lent”, segons han mani-
festat les mateixes fonts. 

FOTO: Cellers Torres / Imatge de tasques de recol·lecció a la finca Purgatori, al terme municipal de Juneda
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L’Ajuntament de Rosselló ha fi-
nalitzat en els darrers dies la ins-
tal·lació de desfibril·ladors dis-
tribuïts per tot el municipi. Els 
aparells, 7 en total, resten estra-

tègicament repartits i ubicats en 
els llocs neuràlgics socials, lúdics 
i esportius de la localitat. El da-
rrer d’aquests aparells ha estat 
subvencionat per la Diputació.

Rosselló instal·la diversos 
desfibril·ladors al municipi

FOTO: Aj.Rosselló / Un dels aparells instal·lats a la població

Celler 
Montsec 
presenta un 
nou vi el 16 
de setembre

BBVA, líder 
en usuaris a 
la plataforma 
de pagament 
Bizum

El dia 16 de setembre es pre-
senta el nou vi MIrapallars, al 
mateix Tossal de Mirapallars, 
a 1684m. Es pujarà amb 4x4 
fins a 1400 metres, i la resta 
fins el cim (2km) es farà a peu. 
Celler Montsec va ser fundat el 
1958 (Grup Cooperativa d’Arte-
sa de Segre). Amb més de 60 
anys d’història va ser un dels 
primers socis fundadors de la 
D.O. Costrers del Segre ( nº 2 
de registre de la D.O.) . Gestio-
na 50 hectàrees d’una vintena 
de socis pagesos viticultors, del 
Montsec i la Conca de Tremp.

BBVA és el primer banc que su-
pera el milió d’usuaris en Bizum 
des del seu llançament el 2016. 
D’aquesta manera, el BBVA 
continua sent l’entitat amb més 
usuaris a la plataforma de pa-
gament espanyola. El 22,45% 
de tots els clients de Bizum pro-
venen de BBVA. Des del llança-
ment de Bizum, el nombre de 
clients de BBVA que realitzen 
pagaments a través del telè-
fon es situa en més d’un milió 
d’usuaris amb un total de 20,3 
milions d’operacions amb un 
volum de més de mil milions.

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Juneda

Consum mitjà combinat de 3,8 a 4,2 kg / 100 km (GNC) i 4,6 a 6,6 l / 100 km. Emissions ponderades de CO2 de 104 a 150 g/km. (Valors WLTP).
Emissions ponderades de CO2 de 98 a 114 g/km. (Valors NEDC). Imatge acabat SEAT Arona Xcellence amb opcionals. PVP recomanat a la Península i les Baleares per a un 
SEAT Arona 1.0 TSI 70 kW (95 CV) St&Sp Reference EDITION per 13.990 € per a clients particulars que entreguin un vehicle d’ocasió de més de 3 anys d’antiguitat, i 6 mesos de pertinença, a nom 
del comprador del vehicle nou o familiar de 2n grau o parella legal. IVA, transport i impost de matriculació, aportacions comercials de marca, concessionari i Volkswagen Financial Services 
inclosos en el preu. Oferta vàlida fins al 30/09/2019 per a clients particulars que financin a través de Volkswagen Bank GmbH S.E segons les condicions contractuals un capital mínim d’11.990 €, 
amb una permanència mínima del finançament de 48 mesos. Campanya incompatible amb altres ofertes financeres. Paquet Confiança SEAT inclòs en el preu si es finança la compra amb 
Volkswagen Bank GmbH S.E (veure les condicions contractuals). Els serveis inclosos són els següents: 5 anys de manteniment SEAT Service o 80.000 km (el que ocorri abans), extensió de garantia 
durant 3 anys addicionals als 2 anys de garantia del fabricant o 100.000 km (el que ocorri abans) i 5 anys de Servei Mobilitat SEAT.

La teva parella diu espera.
La raó, mira més.
Jo dic Arona.
Nou 
SEAT Arona  Edition 
per 13.990€.
Subjecte a finançament.

Automotor y Servicios
Av. Barcelona, 19 - Lleida - Tel. 973 944 444  
Av. Europa, 15 - Pol. Ind. Golparck - Golmés - Tel . 973 600 493 
Av. Cervera, 16 - Tàrrega - Tel. 973 500 910
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Presenten un llibre a Cervera
El president de l’Associació d’Intèrprets del Patrimoni de Cervera, 
el guia turístic Armand Forcat, va presentar ahir a Cervera el seu 
llibre “159 preguntes, cent cinquanta-nou respostes”.

La Generalitat forma 40 alts 
càrrecs del món local de Lleida 
en la perspectiva de gènere
El missatge es vol incorporar al lideratge polític
Lleida
REDACCIÓ
El delegat territorial del Govern 
a Lleida, Ramon Farré, acompan-
yat de la  coordinadora territorial 
de l’Institut Català de les Dones 
(OCD) a Lleida, Carme Castelló, 
va inaugurar ahir el curs “La pers-
pectiva de gènere, estratègia per 
dissenyar les polítiques públiques 
al s. XXI”.

Un total de 40 alts càrrecs del 
món local lleidatà han participat 
en aquest curs que té per objec-
tiu impulsar un lideratge polític 
amb consciència de gènere per 
avançar en una societat més justa 
i igualitària.

Les persones participants 
pertanyen a les comarques del 
Segrià, Pallars Sobirà, Noguera, 
Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, 
Segarra, Alt Urgell,Pallars Jussà, i 
son representants dels municipis 
de Cervera, Guissona, Montferrer 

FOTO:/ Imatge del curs formatiu que es va fer ahir a Lleida

i Castellbó, Menàrguens, Bala-
guer, Corbins, Bellpuig, Ivars d’Ur-
gell, Tàrrega, Tírvia, Els Alamús, 
Sort, Tremp, Lleida, Gimenells i 
Pla de la Font, Cogul, Alcoletge, 
Puigverd de Lleida, Torre de Cab-

della, Bellvís, Alcarràs, Àger, i Alt 
Àneu. L’experta Mònica Gelambí 
vaaprofundir al llarg de 3 hores 
sobre la legislació d’ igualtat de 
gènere i per a l’erradicació de la 
violència masclista.

El president de la Denominació 
d’Origen (DO) Les Garrigues, En-
ric Dalmau, va afirmar ahir que 
si continua sense ploure en els 
propers dies podria perillar la 
collita d’olives en les zones de 
secà de les Garrigues.
“Ja venim de tres anys de seque-
ra i aquest any l’estiu també ha 
estat molt sec i les temperatures 
han estat molt altes”, indicà.

En aquests moments és clau si 
plou o no. Si no plogués en els 
propers dies molta collita es po-
dria perdre ja que la situació co-
mença a ser crítica.

Per la seva part, la producció 
d’olives en zones de regadiu serà 
“bona”, manifestà Dalmau.

La campanya de recol·lecció 
es calcula que començarà a par-
tir de Tots Sants.

La collita d’olives de les 
Garrigues perilla a causa 
de l’escassetat de pluges
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