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Moren porcs 
en un incendi 
d'una granja 
d'lsona i 
Conca Delia 

Un any de presó per 1' agressió de 
caire racista a Artesa de. Segre 

Diversos porcs van morir ahir des
prés d'originar-se un incendi en 
una granja d'lsona i Conca Delia, al 
Pallars Jussa. Segons van informar 
els Bombers, el foc va comen~ar a 
les 16.06 hores a la granja La Ma
nna quan va comen~ar a cremar 
material d'a"illament. Cinc dota
cions deis Bombers van anar allloc 
del sinistre per apagar les flames, 
que no van causar ferides als tre
balladors de la granja. Malaurada
ment, alguns deis pares sí que van 
patir les conseqüencies de l'incen
di i van acabar morint. Els Bom
bers van informar que l'incendi no 
va afectar !'estructura de la granja. 

La dona haura de fer un curs d'igualtat i pagar 
una indemnització a la víctima si vol evitar presó 

D'altra banda, a Montoliu de 
Ueida, un incendi a la deixalleria 
va cremar runa durant la matina
da d'ahir. Els mateixos treballadors 
de la planta van apagar el foc ti
rant sorra damunt les flames amb 
l'ajut d'excavadores i, en arribar 
les cinc dotacions deis Bombers 
activades, la situació es va donar 
per controlada. 

Una vei'na d'Artesa de Segre 
va ser condemnada ahlr 
per una agressló racista 
que va cometre en aquesta 
poblacló de la Noguera en 
lesionar !Insultar una dona 
nascuda al Marroc. SI fa un 
curs d'lgualtat no anlra a 
presó. 

Artesa de Segre 
REDACCIÓ 

L'acusada havia de ser jutjada ah ir 
a !'Audiencia de Lleida per un de
licte contra els drets fonamentals 
i llibertats, en concurs amb els 
delictes contra la integritat moral 
i lesions lleus, tot i que el judici no 
es va acabar celebrant perque la 
processada va reconeixer els fets 
i va acceptar la pena acordada 
entre la Fiscalia i la seva defensa. 
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va donar cops de puny i puntades 
per tot el cos. Mentre l'agredia, 
l'ahir condemnada va agafar a la 
víctima pel vel i li va dirigir ex
pressions com "mora de merda" 
i "torna-te'n al teu país". 

FOTO: J-Farré 1 Concentració de repulsa que es va fer al succeir els fets 

A conseqüencia de l'agressió, 
la víctima va patir lesions físi
ques i danys morals, per la qual 
cosa la Fiscalia va demanar con
tra !'acusada una pena d'un any 
de presó, que indemnitzi la víc
tima amb 1.325 euros i la pro
hibició d'aproximar-se a menys 
de 150 metres de la perjudicada 
durant els próxims tres anys. En 
no tenir antecedents computa
bles, la Fiscalia no s'oposa a que 
a la condemnada se li suspengui 
!'entrada a la presó sempre que 
assisteixi a un curs d'igualtat i no 
discriminació. 

Els fets pels quals va ser con
demnada la dona van passar cap 
a dos quarts de cinc de la tarda 
del 30 de setembre de 2020 a la 
carretera d'Agramunt a Artesa de 
Segre. Segons la sentencia pac-

nceQdis en 
dos camions a 
Vinaixa i El Palau 

Els Bombers van assistir ahir 
dos camioners que van patir 
incendis en els seus vehicles. El 
primer succés va tenir lloc a les 
12.48 hores a El Palau d'Angle
sola, quan un camió que trans
portava bobines de paper va 
patir un incendi en la carrega. 
A les 15.37, a Vinaixa, els Bom
bers van assistir un altre ca
mioner que va patir un incendi 
quan circulava per I'AP-2. 

Ferits lleus en 
accidents a Cervera 
i en un carrer de 
Tiurega 

Una dona va resultar ferida lleu 
ahir en un accident de transit 
registrat a l'autovia A-2 a !'altu
ra de Cervera. El vehicle en que 
viatjava va sortir de la via quan 
circulava en sentit Tarrega i la 
dona va ser evacuada a !'hos
pital d'lgualada. Al centre de 
Tarrega, una col·lisió entre dos 
vehicles al carrer Mestre Güell 
també va ocasionar ferits lleus, 
segons els Bombers. 

tada entre les parts, !'acusada va 
reconeixer que en aquella data es 
va creuar al carrer ambla víctima, 
que duia un vel al cap, i la va agre
dir físicament empentant-la i fent 
que caigués al terra, on llavors li 

FOTO: Mosso 1 La droga i els diners intervinguts als detinguts 

Detinguts per trafic de 
drogues per no tenir la ITV 
del vehicle a Mollerussa 
Un control policial deis Mossos 
d'Esquadra a la carretera d'Arbe
ca de Mollerussa va acabar amb 
la detenció de dos homes acusats 
de trafic de drogues. Els fets van 
passar la tarda de dimecres quan 
els agents van detectar un vehicle 
que no duia l'a.dhesiu de la ITV i 
el van aturar. En requerir als ocu
pants, els agents van notar una 
intensa olor de marihuana dins 
el vehicle i, davant les sospites, el 
van escorcollar. 

Els Mossos van identificar els 
tres ocupants i, durant la inspec
ció, van localitzar cabdells de ma
rihuana en tres llocs diferents: 
al seient del darrere, una bossa, 
que contenia 12 bossetes prepa
rades per la venda, i també so
ta el seient del conductor i en el 
portadocuments, i a un d'ells 435 
€ en bitllets fraccionats. Davant 
els fets els agents van detenir el 
conductor i a l'ocupant que duia 
els diners per trafic de drogues. 
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