
ESTRENOS / CARTELERA 
Daniel Calparsoro vuelve 
al ‘thriller’ con 
Belén Rueda   
de protagonista
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Finançament sense interessos
Primera visita gratuïta!
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FOTO: Toni Alcántara / Un hombre lanza un saco desde un vagón

Multitudinaria manifestación en Barcelona 
por la “libertad”

Saquean el tren de 
carga que se salió 
de la vía en Juneda 

FOTO: EFE / Cientos de miles de personas llenaron ayer la calle Marina de Barcelona en una manifestación contra la sentencia y por la “libertad”

LA SENTÈNCIA

TEMA DEL DIA PÁGINAS. 3-5 Y EDITORIAL P. 7

  
PÁG.14 Decenas de personas se llevan cajas de vino, 

sacos de pienso y otras mercancías del convoy

Fallece una 
motorista 
de 28 años 
en la C-13, en 
Castell de Mur
Una joven de 28 años 
murió ayer al caerse con 
su moto y chocar contra 
un coche en Castell de 
Mur.

LLEIDA | PÁG. 10

Lleida tendrá 
su primera 
‘gasolinera’ de 
gas natural el 
próximo 2020

LLEIDA | PÁG. 17
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Mor una motorista en 
xocar contra un turisme a 
l’altura de Castell de Mur
La jove va caure a la carretera i va topar amb        
el turisme que circulava en sentit contrari 
Una motorista de 28 anys, 
de Barcelona, va morir ahir 
al migdia en xocar contra 
un cotxe que circulava en 
sentit contrari a la C-13, 
al punt quilomètric 72, a 
l’altura de Castell de Mur 
(el Pallars Jussà).

Lleida
REDACCIÓ
La víctima C.D.H. circulava en 
direcció Camarasa, va caure a 
la carretera i va topar amb un 
turisme que circulava en sentit 
contrari. Arran de la incidència, 

es van activar tres patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, dues dota-
cions dels Bombers de la Gene-
ralitat, dues ambulàncies i l’he-
licòpter medicalitzat del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 
Pel que fa a l’afectació viària, en 
el tram de l’accident es va donar 
pas alternatiu fins que es va po-
der normalitzar el trànsit cap a 
les 14.51 hores. 

Amb aquesta víctima, són 
150 les persones que han mort 
en accident de trànsit aquest 
any a la xarxa viària interurbana 
de Catalunya. FOTO: LM / L’accident va tenir lloc a la carretera C-13

Perillen 
85 llocs 
de treball 
directes a la 
via AP-2 
La finalització de la conces-
sió de les autopistes entre el 
pròxim 31 de desembre i el 31 
d’agost del 2021 fa perillar més 
d’un miler de llocs de treball di-
rectes a Abertis i les seves filials 
que gestionen vies d’altes pres-
tacions, segons fonts sindicals, 
que denuncien la “improvisa-
ció” de les administracions.

Segons fonts sindicals, al 
tram de l’AP-2 hi ha 85 treba-
lladors, dels quals 43 són de 
peatge, quatre d’oficines i 38 
de manteniment. 

Tant el responsable d’in-
fraestructures del sector esta-
tal carreteres i urbans d’UGT, 
Daniel Sancha, com el secre-
tari d’acció sindicat de CCOO 
d’Abertis, Ivan Orpella, van 
coincidir que els que podrien 
mantenir l’ocupació són els 
treballadors de manteniment, 
però no els que estan al peatge 
o en tasques administratives. 
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