
L’Audiència de Lleida ha con-

demnat a set anys de presó per 

un delicte d’homicidi en grau 

de temptativa l’home que va 

agredir a cops de martell la 

seva parella. Es tracta de Marco 

Antonio Ceballos, de 28 anys, 

d’origen bolivià i veí de Lleida. 

A més, el jutge li imposa com 

a mesura cautelar la prohibició 

de comunicar-se i aproximar-

se a la noia a una distància in-

ferior a 200 metres durant vuit 

anys.

Els fets van passar el març 

de l’any passat al número 61 

del carrer Alcalde Porqueras 

de la capital del Segrià. L’home 

va ferir greument la dona i du-

rant la seva primera declaració 

va dir que no recordava res del 

que havia passat malgrat va re-

conèixer tenir un martell i una 

serra a l’armari del pis.

Durant el judici, que es va 

celebrar el passat 3 de juny a 

l’Audiència de Lleida, l’acusat 

va reconèixer que, tot i que no 

recordava res perquè anava be-

gut, podria haver produït les 

lesions al cap de la seva dona, 

ja que no hi havia ningú més. 

A més, la víctima va declarar 

que no recordava res però que 

no veia capaç la seva parella de 

fer-li mal. Ella, fins i tot, va de-

manar que no se l’empresonés.

Cal recordar que la Fiscalia 

demanava nou anys i mig de 

presó i una ordre d’allunya-

ment de 200 metres de la vícti-

ma durant tres anys més de la 

durada de la pena. La defensa, 

en canvi, demanava dos anys i 

mig de presó per un delicte de 

lesions greus. 

Set anys per agredir la 
dona amb un martell
L’Audiència de Lleida condemna Marco Antonio Ceballos, de 
28 anys, per un delicte d’homicidi en grau de temptativa  
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VA PROVOCAR FERIDES GREUS A LA SEVA PARELLA

La Universitat de Lleida ha 

editat una guia sobre com 

fer documents docents ac-

cessibles per a estudiants 

amb discapacitat. El vicerec-

torat d’Estudiantat, la Unitat 

UdLxTothom i el Grup de 

Recerca GRIHO en són els 

promotors. La guia neix amb 

l’objectiu d’adequar la docèn-

cia universitària a les necessi-

tats de les persones que tenen 

algun tipus de discapacitat, ja 

siguin produccions escrites, 

presentacions multimèdia o 

web. 

Documents accessibles 
per a discapacitats
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NOVA GUIA DE LA UDL

La UdL va presentar ahir a la tarda el nou material 

UDL 

> La víctima va dir 
que no recordava 
res i, fins i tot, va 
demanar que no se 
l’empresonés

RUTA DEL VI. L’Associació de la Ruta del Vi de 
Lleida va ratificar ahir en l’assemblea d’avui els 
càrrecs de l’ens proposats per la junta directiva. El 
president és Tomàs Cusiné (Celler Tomàs Cusiné).

ACCIDENT. Un xoc entre dos vehicles ahir a la tarda  
a l’antiga N-II a l’entrada de Lleida va provocar 
retencions de trànsit. El sinistre es va produir a les 
cinc i no hi va haver ferits de consideració.

JARDINERIA. L’Escola de Jardineria de les Basses 
va acollir ahir al vespre la cloenda del curs sobre 
Jardineria i Viverisme de l’Escola de Jardineria, en 
el qual han participat 29 persones.

Aspid ha iniciat aquest darrer cap de setmana les rutes d’orien-

tació, una nova activitat que s’inclou dins del programa d’es-

ports adaptats. La primera part va tenir lloc al Parc de la Mitja-

na i la segona es va fer a Canet de Mar (Barcelona). 

ASPID

Aspid inicia al Parc de la 
Mitjana les rutes d’orientació

TAMBÉ EN FA UNA A CANET DE MAR (BCN)

Un edifici de 7 plantes de 

Príncep de Viana, prop de 

l’estació de Renfe, va ser eva-

cuat ahir a la tarda arran d’un 

incendi que es va iniciar al 3r 

pis. El foc s’inicià a les 19.20 h 

i durant les tasques d’evacu-

ació es va tallar el carrer. Tot 

i l’expectació generada, per 

sort no hi va haver ferits. 

A PRÍNCEP DE VIANA

Evacuen un edifici pel foc
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S’HA AGREUJAT AMB LA CRISI

El pare Joan Sunyol, president d’Arrels Sant Ignasi

EDUARD GARCIA (ACN) 

L’entitat d’ajuda als desem-

parats i persones amb pro-

blemes d’inserció social o de 

drogodependències, Arrels 

Sant Ignasi, va atendre du-

rant l’any 2009 prop de 2.900 

persones als diferents serveis 

que ofereix. El president de 

l’entitat, el pare Joan Sunyol, 

va explicar que durant els 

anys de bonança hi havia fins 

a un 20% de persones que 

vivien en la pobresa i que 

aquesta situació s’ha agreujat 

amb la crisi econòmica, cosa 

que enfonsa els més pobres 

i crea nous pobres entre les 

persones benestants. 

Els serveis de l’entitat van 

registrar un augment notable 

d’usuaris. Per aquest motiu, 

Sunyol va demanar una re-

distribució dels ajuts de l’Ad-

ministració i tolerància zero 

amb la pobresa extrema. Així, 

l’any 2009 van augmentar un 

8% les persones ateses al cen-

tre obert, 120, i un 4% les in-

tervencions de treballadores 

socials, 250. 

Arrels va atendre unes 
2.900 persones en 
situació de pobresa
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PLENARI

L’alcaldessa accidental, Marta 

Camps, va presidir ahir l’Au-

diència al Plenari dels Infants 

dels Infants i dels Adolescents. 

Aquest curs han treballat l’ur-

banisme i el disseny de la ciutat, 

àmbit en el qual fan propostes 

com centres d’oci per a adoles-

cents, biblioteques municipals, 

noves piscines, etc. 

Els joves volen 
més centres d’oci 
a la ciutat
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ARA N’HI HA 1.371

A partir d’aquest dimarts el 

Cos dels Mossos d’Esquadra a 

Ponent i al Pirineu Occidental 

comptarà amb 42 nous agents, 

segons va comunicar ahir el 

conseller d’Interior, Joan Sau-

ra, a la Comissió de la Policia 

de Catalunya. Amb total, la de-

marcació passarà a tenir 1.371 

agents. 31 ho fan a la regió de 

Ponent i 11 a la del Pirineu. 

Lleida compta 
amb 42 agents 
més dels Mossos
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