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�Un veí de Lleida de 41 anys
va ser detingut la nit de diu-
menge a dilluns per la Guàr-
dia Urbana per emprendre-
la a cops i puntades de peu
contra la seua dona en ple
carrer a Príncep de Viana.
Els fets van passar a les

00.05hores, quanunapatru-
lla de paisà va observar com
una parella discutia acalora-
dament a l’esmentat carrer.
Els agents van veure com
l’home espentejava la dona i
aquesta impactavaamb laca-
ra contra la paret. Després li
va clavarunapuntadadepeu
a la cama.L’agressor,P.D., ro-
manès, vaserdetingutperun
presumpte delicte de violèn-
cia de gènere. Els agents van
demanar assistènciamèdica

Redacció
Lleida

Pegaalaseuadona
enplecarreraLleida
Lallançacontraunaparetiliclavaunapuntada

L’agressordelmartell. ACN

LLEIDA. La Universitat de
Lleida (UdL) va presentar
ahirunaguiadecontingutdi-
gital accessiblequehadesen-
volupat amb l’objectiu de fa-
cilitaraprofessors, però tam-
bé a totes les persones que
creïnmaterial docentdigital,
queaquestspuguinseracces-
sibles a tots els estudiants,
també als que tenen alguna
discapacitat.
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LLEIDA. Un total de 42 dels
830 nous mossos sorgits de
l’acadèmia de policia seran
destinatsa les comissariesde
les comarques lleidatanes.
Dels 42, 31 prestaran servei
a la regió policial de Ponent i
els onze restantsho farana la
regió policial del Pirineu Oc-
cidental.A la regiópolicial de
Ponent hi haurà 901 agents i
470 al Pirineu.
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LLEIDA.L’ajuntamentdeLlei-
da va restablir ahir al matí el
servei d’aigua a la zona del
carrer Bisbe Irurita, una ve-
gada Aigües Lleida va resol-
dre el trencament fortuit en
una canonada que diumenge
va inundar un pàrquing. Du-
rant la setmana es repararà
definitivament la calçada i el
tram de vorera afectada pel
trencament de la canonada.
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FRAGA.Lapolicia localdeFra-
gavaintervindredissabtepas-
sat320quilosdecaragols,des-
tinats a la venda ambulant
irregular,quehantornatalseu
hàbitat natural, segonsunco-
municat. Els agents van sor-
prendre els venedors en un
vehicle. Aquests van al·legar
queelshaviencollitaValència
al juny per revendre’ls.
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Breus

L’incendi es vaoriginaral número5dePríncepdeViana. Ò.M.

�Un incendi originat ahir a
la tarda en un pis del núme-
ro 5 del carrer Príncep de
Viana de Lleida va causar el
caos viari en un dels carrers
més transitats de la ciutat, ja
que la Urbana va tallar al
trànsit el carrer, entre la
plaça RamonBerenguer IV i
Comtes d’Urgell, durant gai-
rebé una horamentre sis do-
tacions de bombers treballa-
ven en l’extinció, i només van
deixarcircularautobusosur-
bans. El foc, per causes des-
conegudes, hauria cremat el
menjadorde l’habitatge, sen-
se causar ferits.
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pera lavíctima, tambéroma-
nesa, de 38 anys i veïna de
Lleida. A més de colpejar la
dona, durant la detenció P.D.
va intentar clavar un cop de
cap aundels agents i se li im-
puta un suposat delicte
d’atemptat a l’autoritat.
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�L’Audiència de Lleida va
condemnar ahir a 7 anys de
presóMarcoAntonio Ceba-
llos, bolivià i veí de Lleida,
culpable d’homicidi en grau
de temptativa per agredir a
cops demartell la seua pa-
rella. També té prohibit co-
municar-se i atansar-se a
menys de 200metres de la
dona durant vuit anys. Du-
rant el judici, la víctima va
dir que no recordava res
perquè havia begut, que ha-
via perdonat elmarit (que
va reconèixer tindre un
martell i una serra a l’ar-
mari del pis) i va demanar
que no se l’empresonés.


