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25 de novembre acteS a lleida
institut canigó almacelles

c.sans

conselh generau D’aran

almacelles. Els alumnes de l’INS Canigó van deixar ahir les aules per sortir als carrers d’aquesta 
localitat amb pancartes per denunciar la violència que pateixen les dones i les nenes.

la Seu d’Urgell. L’acte central de la jornada va tenir lloc a la sala Sant Domènec, amb la lectura 
del manifest i la representació de l’obra Líquides a càrrec d’alumnes de l’Escola de Teatre.

Vielha. Joves de l’Institut d’Aran van recitar textos contra la violència de gènere escrits per ells 
mateixos i van cantar la cançó Escriueram, la versió en aranès del cantant Miki Núñez.

x.santesmasses

ajuntament De castellserà

consell comarcal De les garrigues

consell comarcal Del pallars jussà

cervera. En el marc del 25-N, el municipi va inaugurar la plaça Magdalena de Montclar, antiga 
Pius XII. La placa recorda les cinc dones condemnades a mort a la ciutat acusades de bruixeria.

castellserà. Veïns d’aquest municipi van dir prou a les violències masclistes amb una 
concentració davant de l’ajuntament i la lectura del manifest per part d’Esclat.

les Borges Blanques. El consell comarcal de les Garrigues va commemorar el 25-N amb un acte 
en el qual va donar a conèixer la campanya A les Garrigues, cap agressió sense resposta.

la torre de capdella. El Pallars Jussà va conscienciar sobre la xacra de la violència contra les 
dones amb un manifest i peces musicals en clau feminista de l’artista Itsasgorak.
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Un ferit en un xoc          
en la carretera N-260  
a Montferrer

trànsit

❘ montferrer i castellbò ❘ Una 
persona va resultar ferida 
ahir en un accident de trànsit 
amb tres vehicles implicats a 
la carretera N-260 al seu pas 
per Montferrer i Castellbò. 
El sinistre es va produir a les 
18.06 hores quan, segons els 
Bombers, un vehicle va xocar 
contra un animal. Una per-
sona va resultar ferida lleu. 
A Tornabous, un vehicle va 
xocar a la nit amb un senglar 
a la carretera C-53, sense que 
hi hagués ferits.

Detingut per donar 
un cop de cap a un 
agent a andorra

successos

❘ anDorra la vella ❘ La Policia 
andorrana va detenir ahir de 
matinada un home de 32 anys 
acusat d’agredir un agent des-
prés d’un aldarull en un res-
taurant d’Andorra la Vella. El 
personal de l’establiment va 
trucar a la policia per un client 
que estava molt alterat. Quan 
van arribar al lloc, va reaccio-
nar de manera violenta deso-
beint els agents i, una vegada 
detingut, els va amenaçar i va 
clavar un cop de cap a la cara 
a un d’ells.

Justícia restaurativa 
per a 4.712 persones 
a Catalunya el 2021

tribunals

❘ barcelona ❘ Un total de 4.712 
persones van finalitzar un 
procés de justícia restaurativa 
l’any passat a Catalunya. La 
meitat dels processos finalit-
zen amb un acord satisfactori, 
tant per a les persones denun-
ciades com per a les seues víc-
times, segons va assenyalar en 
un comunicat el departament 
de Justícia. Dels 2.090 expe-
dients finalitzats el 2021, un 
total de 993 van acabar amb 
un procés restauratiu exitós 
per a les dos parts.

l. garcía
❘ lleiDa ❘ La Fiscalia demana 
una condemna de 9 anys i 
vuit mesos de presó per a 
una dona de 27 anys acusa-
da d’agredir en dos ocasions 
la seua exparella i tancar-la 
al seu habitatge al Pallars 
Jussà, entre l’octubre i el 
novembre del 2021. Els fets 
seran jutjats per l’Audiència 
de Lleida el pròxim 1 de de-
sembre. Segons l’escrit del 
Ministeri Públic, l’acusada 
tenia una ordre d’allunya-
ment respecte a la víctima 
dictada pel jutjat d’Instrucció 
1 de Tremp el 2 de juliol del 
2021. Malgrat aquesta ordre, 
el 29 d’octubre d’aquell any 
es va dirigir a casa de la se-
ua exparella i “amb ànim de 
causar-li un gran temor”, va 
agafar un ganivet i va ame-
naçar de clavar-l’hi. Des-
prés, va intentar clavar-li el 
ganivet, “havent la víctima 
de fugir saltant pel balcó”, 
i es va trencar els peus. La 
Fiscalia assenyala que dies 
després, el 6 de novembre, 
l’acusada “amb idèntic ànim 
i malgrat conèixer que no es 
podia atansar” a la víctima, 
va anar al seu domicili i va 

començar a donar-li cops de 
puny i a intentar trepitjar-li 
els peus que tenia trencats. 
Posteriorment va trencar un 
vidre i el va amenaçar. Així 
mateix, “perquè no pogués 
sortir de l’habitatge, l’acusa-
da va canviar el cadenat que 
tancava l’entrada, quedant 
la víctima sense possibilitat 
de sortir”, havent de ser els 
agents dels Mossos d’Esqua-
dra els que al sentir els crits 
van procedir a trencar el ca-
denat. Per aquests fets, la Fis-
calia demana per a l’acusada, 

en presó preventiva des del 8 
de novembre del 2021, una 
pena de 9 anys i 8 mesos pels 
delictes de trencament de 
mesura cautelar, amenaces, 
lesions, maltractaments i de-
tenció il·legal. Sol·licita que 
se li prohibeixi atansar-se a 
la víctima durant 4 anys.

Vista de l’entrada a l’audiència de lleida, al canyeret.

successos tribunals

segre

a judici acusada 
d’agredir i tancar 
l’exparella al Jussà

Mossos d’esquadra vigilant ahir els voltants del passeig Beethoven de Mollerussa.

Joan gómez

Al jutge avui els detinguts 
pel crim de Mollerussa
Passen a disposició del jutjat d’instrucció acusats d’homicidi || 
Rep l’alta un dels ferits en la baralla de dimecres passat

successos investigació

redacció
❘ mollerussa ❘ Els dos detinguts 
pel crim de Mollerussa, A.R.C., 
de 62 anys, i J.R.R., de 36, pas-
saran avui a disposició del jut-
jat d’instrucció en funcions de 
guàrdia de Lleida acusats dels 
delictes d’homicidi i lesions. 
Van ser arrestats després de la 
baralla a ganivetades que es va 
produir la nit de dimecres pas-
sat a l’interior d’un bar del pas-
seig Compositor Beethoven de 
la capital del Pla d’Urgell en la 
qual va morir Higinio Buñales 
Buñales, un veí de Miralcamp 
de 35 anys. 

En l’esbatussada també van 
resultar ferits dos germans de 
la víctima que van ser evacuats 
a l’hospital Arnau de Vilanova, 
un dels quals amb pronòstic 
greu i l’altre va rebre l’alta ahir, 
segons fonts properes al cas. 

Els dos clans familiars estaven 
enemistats a causa de la possi-
ble relació sentimental entre 
una filla de la víctima i un fill 
dels presumptes agressors. La 
víctima mortal va rebre dos 
punyalades i, malgrat els es-
forços dels sanitaris que van 
acudir al bar, va acabar morint. 
Els Mossos d’Esquadra conti-
nuaven ahir buscant un tercer 
implicat en la baralla i reco-
llint informació en l’entorn de 
les dos famílies per aclarir les 
causes del succés.

L’ajuntament de Miralcamp, 
que va expressar les seues con-
dolences a la família de la vícti-
ma, va denunciar ahir “aquests 
actes de violència que només 
comporten dolor i un gran mal 
a la família i a tot el poble” i 
va reclamar la unitat de tots 
els veïns per “condemnar ener-
gèticament” el que ha succeït.

Alarma social
Per la seua part, l’alcalde de 

Mollerussa, Marc Solsona, va 
reclamar dijous passat més pre-
sència dels cossos de seguretat 
a la capital del Pla d’Urgell i 
en els municipis pròxims d’on 
provenen les famílies implica-
des en l’assassinat per no gene-
rar una “alarma social” i una 
“onada d’inseguretat” entre 
els ciutadans (vegeu SEGRE 
d’ahir).

BatuSSa a ganiVetadeS
les dos famílies estaven 
enemistades a causa  
d’una possible relació 
sentimental

ordre d’allunyaMent
fiscalia demana 9 anys i 
8 mesos de presó per a 
l’acusada, que no podia 
atansar-se a la víctima
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