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Sis anys de presó per a un
pare que va abusar de la
seva filla menor d’edat
a La sentència considera provat que l’home va cometre diversos atacs sexuals
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sobre la nena, malgrat que ell al·legava que només li feia “pessigolles”
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L’Audiència de Lleida ha
condemnat a una pena de
sis anys de presó un home
que va abusar sexualment
de la seva filla de 12 anys.
El condemnat, de 37 anys,
va fer tocaments a la nena
mentre eren a la casa familiar, a Vielha. Durant el
judici va al·legar que en
cap cas l’havia tocat amb
ànim libidinós, sinó que
només provava de fer-li
pessigolles.
La sentència recull que
el primer episodi d’abusos
es va produir quan l’home
estava sol amb la nena i va
aprofitar per acostar-s’hi
per l’esquena i tocar-li els
pits i els genitals. Després,
en un moment en què tota
la família es trobava al
menjador mirant la televisió, l’home va provar de tocar l’entrecuix de la nena
valent-se del fet que compartien una manta mentre estaven asseguts al sofà. Un altre dels episodis
d’abús que relata la sentència s’hauria produït de
nit. Mentre la menor dormia, el pare va aprofitar
per magrejar-la i masturbar-se. En concret, segons
declara provat la sentència de condemna, la nena
“es va despertar a la nit i es
va adonar que el seu pare
estava al seu costat, al llit,
nu de cintura cap avall,
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El Museu Comarcal de la Noguera va ser l’escenari de la
presentació del llibre Balaguer. Un segle de vida, cent
anys de futbol, editat pel mateix museu comarcal. Repassa per mitjà de cròniques, fotografies i anècdotes els 100 anys de futbol a
la ciutat de Balaguer d’ençà
de la seva arribada, l’any
1916. ■ BALAGUER TV
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aixecant-li la samarreta
per tocar-li els pits i també
les calcetes que portava,
de manera que també li tocava la zona genital”.
En un determinat moment, ell va agafar la mà a
seva la filla i se la va posar
al penis perquè l’hi toqués
i el masturbés.
En el moment en què la
nena va ser conscient del
que havia passat, ho va explicar a la seva mare. Juntes van anar a l’hospital de
Vielha, on la menor va ser
reconeguda pel seu pediatre i per la metgessa forense.
Durant el judici l’acusat va negar haver tingut
cap intenció libidinosa

amb la seva filla i va justificar que només jugava a
fer-li pessigolles. La nena,
però, va assegurar que sap
“diferenciar” entre unes
pessigolles i uns tocaments.
Sobre les restes de semen de l’acusat trobades
al pijama i als llençols del
llit de la nena, l’acusat va
explicar que hores abans
havia mantingut relacions
sexuals amb la seva dona
en aquell llit. No obstant
això, la dona ho va negar i
va assegurar que mai havien practicat sexe a les
habitacions dels seus fills.
Els pèrits van trobar-hi
ADN del pare i de la nena,
però no de la mare. ■

Jutjat per haver
drogat una noia
per fer-hi sexe
—————————————————————————————————

L’Audiència va jutjar ahir un
veí de Mollerussa acusat de
violar una noia de 17 anys, veïna seva, després de posar-li
somnífers a la beguda. L’home diu que les relacions van
ser consentides i que ella se li
va insinuar. L’acusat va reconèixer haver-li ofert un got de
vi dolç, però va negar haver-li
posat cap substància a la beguda. La jove no recorda què
va passar, només que, després de beure, es va adormir i
es va despertar nua.

La delegació a Lleida del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va fer
ahir una taula rodona sobre les colònies agrícoles
construïdes durant el
franquisme a les terres de
Ponent: Sucs, Gimenells i
el Pla de la Font, al Segrià, i
Vensilló, a la Llitera. El
col·legi n’ha fet una ampla
feina de recerca i divulgació, el resultat de la qual és
una exposició comissariada per l’arquitecta Mercè
Bosch que aquests dies
s’exposa al col·legi.
Durant el debat, la cap
dels serveis d’Urbanisme
de la Generalitat a Lleida,
Letícia Cortí, va recomanar als municipis actualitzar el seu planejament,
amb criteris de protecció
“no massa estrictes” però
que permetin conservar
elements com les tipologies d’estil de les cases dissenyades originalment,
sense perdre de vista que
els usos i les necessitats

actuals dels veïns, així
com estudiar la possible
retirada dels creixements
previstos de fa anys però
que no tenen demanda
Abans,
l’arquitecta
Mercè Bosch va explicar
les propostes urbanístiques que es van aplicar en
aquests nuclis i la seva
evolució: un cas únic a Catalunya i del qual, segons
va dir, se’n poden extreure
reflexions sobre l’urbanisme rural i les relacions entre arquitectura i natura.
L’historiador Enric Vicedo va ser l’encarregat de
situar aquestes colonitzacions en el context històric previ a l’aparició
d’aquests nuclis, amb la
desamortització dels antics latifundis eclesials. El
valor d’aquest patrimoni
tenia el risc de ser oblidat
pels mateixos habitants,
segons va dir l’alcalde de
Gimenells i el Pla, Dante
Pérez, ja que els colons originals van desapareixent i
els joves en molts casos no
coneixen prou l’origen i la
història del poble. ■
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