
El jurat popular considera 
Josep Puig-gros culpable 
d’homicidi per unanimitat
Fiscalia i acusació particular segueixen demanant 
12 anys de presó per homicidi amb agreujants
L’empresari carni Josep 
Puig-gros, acusat de matar 
al seu cunyat a Torre-serona 
al 2017, ha estat considerat 
culpable per unanimitat 
d’un delicte d’homicidi amb 
agreujants.

Lleida
REDACCIÓ
El jurat popular, format per sis 
homes i tres dones, ha conside-
rat que l’empresari carni Josep 
Puig-gros és culpable d’homicidi. 
Puig-gros va matar el seu cunyat, 
Eduard Ardiaca, a l’obrador que 
tenia a Torre-serona i després va 
traslladar el cos al maleter del seu 
cotxe fins a Barcelona. El jurat ha 
valorat les proves i ha conclòs 
que l’acusat és culpable d’haver 
disparat fins a cinc trets frontals 
a la víctima, així com han consi-
derat un agreujant el seu abús 
de superioritat sobre la víctima. 
D’aquesta manera, ha denegat 
l’indult i ha decretat per unani-
mitat que les proves, enumera-
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des i analitzades durant el judici 
que s’ha allargat des del dilluns 
d’aquesta setmana fins al dime-
cres, apunten a la culpabilitat de 
Puig-gros. 

La fiscalia i l’acusació particu-
lar han mantingut la petició de 12 

anys de presó per homicidi amb 
l’agreujant d’abús de superioritat. 
La defensa ha declarat que “es 
sotmeten a l’imperi de la llei amb 
l’aplicació d’una pena màxima de 
12 anys de presó”. Durant el judi-
ci, que s’ha allargat de dilluns a 

Educació 
dona 7.597 
ajuts a Lleida 
amb beques 
de menjador
El Departament d’Educació ha 
concedit un total de 7597 ajuts 
a la demarcació de Lleida. 6.680 
d’aquest ajuts cobreixen el 50% 
del cost del servei de menjador, 
mentre els 917 restants correspo-
nen al 100% de la beca. Per Con-
sells Comarcals, les ajudes que 
s’han atorgat han estat: a l’Alt Ur-
gell, 250 ajuts, a l’Alta Ribagorça 
81, a les Garrigues 148, a la No-
guera 743, al Pallars Jussà 226, al 
Pallars Sobirà 55, al Pla d’Urgell 
532, a la Segarra 358, al Solsonès 
173 i a l’Urgell 530. Pel que fa al 
Consell Comarcal del Segrià, ha 
rebut un total de 4.501 ajuts en el 
concepte de les beques de menja-
dor, tant del 100% com del 50%.

La Seu d’Urgell 
organitza un taller 
sobre feminisme 
per a homes
La Seu d’Urgell celebrarà el prò-
xim dijous 19 de desembre el 
taller gratuït Feminisme per a 
homes en reconstrucció. El ta-
ller tindrà lloc a la sala poliva-
lent del centre cívic El Passeig 
i està adreçat a homes majors 
de 16 anys. La formació té pers-
pectiva feminista i interseccio-
nal i està facilitat pel psicòleg 
Nando Carnero.
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dimecres, l’acusat va reconèixer 
que va disparar a la víctima però 
que va ser “en un moment d’ofus-
cació”, que “no sabia què feia” i 
va demanar perdó. Segons els 
Mossos, Josep Puig-gros va ma-
tar a trets al seu cunyat perquè li 
devia 170.000 euros i no podia ni 
volia tornar-los-hi. 

Els fets van passar al juny de 
2017. La dona de la víctima en va 
denunciar la desaparició l’ende-
mà i el cadàver va ser localitzat al 
cap de tres dies, al maleter d’un 
cotxe aparcat al carrer Béjar de 
Barcelona.

Josep Puiggròs va confessar 
els fets el passat mes de febrer en 
una compareixença a petició prò-
pia al jutjat que l’ha investigat. 
Fins llavors i des del seu ingrés 
a presó, l’acusat havia negat ser 
l’autor material dels fets tot i els 
indicis que l’incriminaven.

Ara resta en mans de l’Audièn-
cia de Lleida decretar la sentència 
i determinar l’indemnització i la 
pena de presó que haurà complir.

Acusada una 
parella de 
Vielha per 
venda de 
drogues
Una parella, un noi i una 
noia veïns de Vielha, han 
estat acusats per venda de 
cocaïna, marihuana i hai-
xix. Després de l’escorcoll 
de les seves pertinences i 
la seva llar, els Mossos d’Es-
quadra van declarar que els 
acusats tenien en aquell 
moment al seu poder subs-
tancies i embolcalls per a 
la venda d’estupefaents 
per valor de 450 euros. 
El judici a la parella tindrà 
lloc el proper dimecres 18 
de desembre als jutjats de 
Lleida. Se’ls demanen dos 
penes de multa i de presó. 

Assemblea General Ordinària de la societat cooperativa SANT ISIDRE DE LES 
BORGES BLANQUES I SECCIÓ DE CRÈDIT, SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA LIMITIDA, que se celebrà  a la sala d’actes de al nostra Entitat, 
-Passatge de l’Oli- el proper dia 30 de desembre de 2019, a les 20:30 hores de 
primera convocatòria, sota el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1.- Designació de dos socis per la intervenció, aprovació i signatura de l’acta 
d’aquesta reunió.
2.- Lectura de l’informe d’auditoria dels comptes anuals consolidats de l’exercici 
econòmic 2018/2019.
3.- Informe i examen de la gestió social. Lectura i aprovació, si procedeix, dels 
comptes anuals consolidats de l’exercici econòmic 2018/2019.
4.- Aplicació dels resultats. Aprovació si procedeix.
5.- Aprovació del pla econòmic-financer anual sobre l’activitat de la Secció de 
Crèdit d’acord amb l’article 2 del Decret 49/2017, de 8 d’abril.
6.- Ratificació, si procedeix, dels acords presos per l’Assemblea General de 
la Secció de Fruita, Consell i comissió Delegada de la Secció en referencia a 
l’Organització de Productors.
7.- Informació general de les diferents seccions de la Cooperativa.
8.- Renovació parcial estatutària de 5 membres del Consell Rector.
9.- Suggeriments i preguntes.

Atentament,
El President
Mario Bordell Vila

Les Borges Blanques, a 13 de desembre de 2019

*De conformitat a l’establert a l’article 39, número 2, lletra d) de la Lleida de 
Cooperatives de Catalunya 12/2015, es troba a la seva disposició en les oficines 
d’aquesta cooperativa, perquè vostè ho pugui examinar si així ho desitja, els 
documents que integren els comptes anuals, l’informe de la intervenció i el de 
l’auditoria de comptes, referit tot això a l’exercici econòmic 2018/2019.

Assemblea General Ordinària de la Secció de Fruita (OPFH-132) de la societat 
cooperativa SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES I SECCIÓ DE CRÈDIT, 
SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, que se celebrà a la sala 
d’actes de la nostra Entitat, -Passatge de l’Oli- el proper dia 30 de desembre de 
2019, a les 19:30 hores en primera convocatòria, sota el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SECCIÓ DE FRUITA (OPH-132)

1.- Designació de dos socis per la intervenció, aprovació signatura de l’acta 
d’aquesta reunió.
2.- Comentari desenvolupament de l’actual campanya de fruita 2019/2020.
3.- Informe econòmic de la secció a final de l’exercici 2018/2019.
4.- Detall des les inversions realitzades per l’OPFH l’any 2019.
5.- Facultar el Consell Rector i/o Comissió Delegada de la secció, si fos el cas, per 
ratificar i aprovar, si procedeix, les modificacions Any en curs Programa Operatiu 
2019.
6.- Suggeriments i preguntes.

Atentament,
El President
Mario Bordell Vila
Les Borges BLanques, a 13 de desembre de 20169

Telèfon: 973 001 140
www.lamanyana.cat
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