
Una dona resulta 
ferida de caràcter 
lleu en patir un 
accident a Gàver
Una conductora va resultar ahir 
ferida de caràcter lleu quan el 
vehicle que conduïa va patir 
una sortida de via al quilòme-
tre 4,5 de l’LV-1005, al seu pas 
per Gàver, nucli pertanyent 
a Estaràs. Els serveis d’emer-
gències van ser alertats del 
sinistre a les 12.55 hores i la 
dona va ser traslladada pel Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a l’Hospital d’Igualada.

Denuncien dos 
furtius al Pallars 
Jussà per caçar un 
isard del Prepirineu
Els Agents Rurals van denunci-
ar al Pallars Jussà dos caçadors 
furtius en una zona on hi ha 
una de les petites poblacions 
d’isard més meridionals del 
Prepirineu. Un dels denunci-
ats havia caçat un isard i l’altre 
li havia fet de facilitador de la 
captura. Per altra banda, cal es-
mentar que a la Noguera van 
enxampar un caçador que ha-
via matat una merla i un pinsà.

Els Agents Rurals 
rescaten a Mafet 
un duc adult que 
es trobava ferit
Els membres del cos d’Agents 
Rurals van recollir recentment 
a Mafet un exemplar adult de 
duc (Bubo budo) que es troba-
va ferit. En aquest sentit, se-
gons van informar a través de 
les xarxes socials, va ser un veí 
qui va alertar i, posteriorment, 
l’au va ser traslladat al centre 
de fauna de Vallacalent.
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La titular del jutjat d’Instrucció 
1 de Lleida ha absolt l’alcalde de 
la Floresta i president del Consell 
Comarcal de les Garrigues, Jaume 
Setó, d’un delicte lleu d’amena-
ces pel que havia estat denunci-
at per un veí de la mateixa loca-
litat que en el moment dels fets, 
el 8 d’agost de 2018, tenia 17 

anys (actualment té 18 anys). En 
aquest sentit, el jove va denun-
ciar que Setó li havia dit “vigila 
que et xafaré la cara perquè n’es-
tic fins als collons de tu”. Ara, la 
jutgessa manifesta en la seva sen-
tència que, tot i que l’alcalde “no 
va actuar d’una forma moralment 
acceptable, tant pel càrrec públic 
que tenia en aquell moment com 
per la diferència d’edat”, la seva 

Veuen “una simple discussió 
acalorada” l’amenaça de 
l’alcalde de la Floresta a un veí

conducta no es pot considerar 
d’un delicte lleu d’amenaces, ja 
que “va ser una simple una discus-
sió acalorada entre les parts que 
té el seu origen en controvèrsies 
i tensions anteriors”. De fet, pun-
tualitza que entre el jove i Setó hi 
havia una conflictivitat derivada 
de motius polítics i que aquesta 
“no tindria que haver transcendit 
a l’àmbit del dret penal”.

Els fets van ser cap a les 00.30 
hores, quan el denunciant es va 
dirigir a Jaume Setó en un mo-
ment “aliè com alcalde” quan 
sortia d’un bar i anava cap a casa. 
El noi va gravar la conversa amb 
el mòbil i ho va penjar a les xar-

xes socials. De la seva actitud “es 
després la intenció de provocar” 
i puntualitza que Jaume Setó no 
tenia cap intenció de complir les 
amenaces, sinó que de les expres-
sions es desprèn el seu “enuig i rà-
bia”. Així, la jutgessa dona la raó a 
la defensa, representada per l’ad-

vocat Enric Rubio, que demanava 
l’absolució. El lletrat de l’acusació, 
Carles López, va mostrar la seva 
voluntat de presentar un recurs.

FOTO: C. C. G. / Jaume Setó, en una 
imatge d’arxiu

La jutgessa 
absol Setó, que 
va dir al noi “et 
xafaré la cara”

Deixen en llibertat ‘Lo Martí de 
Térmens’, detingut pels aldarulls 
en les protestes per la sentència
Revoquen la presó provisional sense fiança després 
de passar un mes al Centre Penitenciari de Ponent
Lleida
ACN
Albert Martí, conegut amb el 
nom artístic de ‘Lo Martí de Tér-
mens’ per la seva faceta de can-
tautor va ser posat en llibertat 
ahir dimarts al matí. Va ser de-
tingut el 16 d’octubre arran dels 
aldarulls a Lleida posteriors a la 
sentència del judici de l’1-O. Se-
gons es va comunicar a través 
del compte oficial de suport a 
aquest detingut ‘Martí Llibertat’, 
s’ha revocat la presó preventiva 
sense fiança i Martí ja és a casa 
seva, a Térmens. A través del ma-
teix compte també es va difondre 
una fotografia del mateix Martí, a 
casa seva, amb una samarreta de 
suport. Ara dels detinguts a Lleida 
arran dels aldarulls posteriors a la 
sentència, encara n’hi ha quatre 
que es troben en presó provisio-
nal i un cinquè es troba internat 
al CIE. Demà dijous està previst 
que se celebri una vista per resol-
dre el recurs d’apel·lació contra la 
presó preventiva de l’Amadeu, un 
d’aquests detinguts que es troba 
al Centre Penitenciari de Ponent i 
que és veí d’Artesa de Segre. Amb 
motiu d’aquesta vista, està pre-
vist que es faci una concentració 
de suport al davant dels jutjats 
del Canyeret. A Lleida hi va haver 
36 detinguts. D’aquests es van 
dictar ordres d’ingrés en CIE per a 
dos persones i cinc persones més 
van ser enviades a presó .

FOTO: Tony Alcántara / Moment en el que Albert Martí era rebut a Térmens per veïns, familiars i amics

Els CDR tallen 
l’A-2,  a Alcoletge, 
amb una crema 
de pneumàtics
L’A-2 va quedar ahir reoberta 
completament cap a les 9.00 
hores a Alcoletge després que 
un grup de persones convoca-
des pel CDR de Ponent talles-
sin l’autovia amb una crema de 
pneumàtics. Cal esmentar que 
l’acció es va produir abans de 
les 7.00 hores. FOTO: L. C. (ACN) / Moment de la neteja de l’autovia A-2, a Alcoletge
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