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Greu el conductor d’un 
camió bolcat a Albesa
El conductor es troba 
ingressat a l’UCI en estat 
greu. El camió accidentat, 
que transportava animals 
vius, va caure per un pont 
fins al Reguer de Benavent.

Lleida
LAURA GONZALEZ
Un camió que transportava 200 
porcs, va patir un accident ahir a 
las via LP-9221, a l’alçada del ki-
lòmetre 14, al seu pas per la po-
blació d’Albesa, a la comarca de la 
Noguera. El conductor, que va es-

tar conscient tota l’estona, va ser 
trobat fora de la cabina i, imme-
diatament, va ser atès pel Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
in situ. Posteriorment, va ser tras-
lladat a l’hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida, on va ser ingressat 
a la Unitat de Cures Intensives, on 
es troba en estat greu. El vehicle, 
va patir una caiguda per un pont. 
A la zona es van desplaçar fins a 
sis dotacions de bombers, a més 
dels Mossos d’Esquadra, que van 
haver de acordonar un perímetre 
amb balisses per evitar que els 

animals que encara restaven vius, 
es poguessin escapar. Es desco-
neix quants animals van perdre 
la vida durant l’accident, ja que 
ha estat la mateixa empresa de 
transport dels animals que s’ha 
fet càrrec del recompte i la valora-
ció dels danys materials i animals, 
per part del seu equip veterinari, 
que també es va desplaçar fins a 
la zona. En tractar-se d’un terreny 
fangós, les feines de recuperació 
del vehicle s’han posposat fins a 
avui a les 8.30 hores, quan una 
grua retirarà el vehicle.

FOTO: Anna Feixas / El camió bolcat al Reguer de Benavent a Albesa portava una càrrega de 200 porcs

Els Mossos d’Esquadra van de-
tindre aquest dimarts dos nois 
de 14 i 16 anys, de nacionalitat 
espanyola i veïns de les pobla-
cions d’Alcarràs i Torrefarrera 
(Segrià), acusats d’onze robato-
ris amb força en cinc poblacions 
del Segrià: Torrefarrera, Rosse-
lló, Alpicat, Lleida i Alguaire. Tots 
els robatoris es van dur a terme 
durant el passat mes de desem-
bre i en tots ells, els joves detin-
guts van sostreure principalment 
diners en efectiu. Als dos menors 
també se’ls acusa del robatori de 
dos ciclomotors a Lleida i Alpi-
cat. Els dos detinguts van passar 
aquest dimecres a disposició ju-
dicial a la fiscalia de menors de 
Lleida, on el noi de 16 anys va 
quedar en llibertat vigilada amb 
càrrecs i el més jove, de 14, es va 
ordenar el seu ingrés en un cen-

tre de menors.
Dels onze robatoris que la 

parella va perpetrar, set van ser 
consumats, tres dels quals als 
bars dels camps de futbol de 
Torrefarrera, Rosselló i Alpicat. 
Els altres quatre robatoris es van 
realitzar a dos establiments de 
Torrefarrera i dos de Lleida. Un 
d’aquests robatoris, va tenir lloc 
a una botiga  de bicicletes de la 
qual es van endur dos exemplars 
valorats valorades en més de mil 
euros cadascuna.

Quatre dels onze delictes dels 
que s’acusa als dos menors, no 
van ser consumats fins al seu 
objectiu, ja que tot i què van for-
çar l’entrada dels establiments, 
finalment no hi van poder ac-
cedir i per tant, no van finalitzar 
amb el robatori. Aquest quatre 
intents, els van realitzar a locals 
situats als municipis d’Alpicat, Al-
guaire i dos a Rosselló.

Detenen dos menors de 14 i 16 anys 
per onze robatoris a botigues i bars

També estan 
acusats de 
robar dos 

ciclomotors

El de 14 anys 
ingressarà a 
un centre de 

menors

Un vehicle cau 
a una sèquia a 
Vallfogona de 
Balaguer
Un vehicle es va precipitar 
ahir al migdia a una sèquia de 
regants de Vallfogona de Ba-
laguer a la comarca de la No-
guera. El vehicle circulava per 
la C-13 i al kilòmetre 26, va 
caure al canal. Dos dotacions 
de bombers van procedir amb 
l’assistència del cotxe acciden-
tat, ja que tant el conductor 
del vehicle com els passatgers 
que viatjaven al turisme van re-
sultar il·lesos i van poder sortir 
ells mateixos del cotxe, abans 
de que arribessin els bombers, 
que es van poder dedicar a la 
retirada del vehicle de la sèquia 
de regants de la població. 

El Govern insta 
a reprendre 
l’Esport Blanc 
infantil a Lleida
El secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, ha apel·lat a la 
“responsabilitat” i ha demanat 
que el programa Esport Blanc 
Escolar, suspès pels consells 
esportius per impagament, 
es reprengui amb la “màxima 
diligència” possible. Figueras 
ha assegurat que com a mà-
xim el 24 de gener s’abonaran 
els imports pendents del curs 
2018/2019 i ha afegit que no 
es tracta d’una data política. Ha 
anunciat que paral·lelament es 
treballarà per trobar solucions 
i poder fer els pagaments de 
manera més ràpida de cara a 
aquest curs.

Una conductora ferida lleu en bolcar el seu 
cotxe al túnel de la C-13 a Castell de Mur

Crema el motor d’un vehicle al Serrall 
de Les Cometes, a la Pobla de Cérvoles

Una conductora va resultar ferida lleu en bolcar el seu cotxe a l’inte-
rior del túnel de la C-13, al kilòmetre 72, en sentit Lleida. El accident, 
que va implicar tan sols un vehicle, es va produir a l’alçada de la po-
blació de Castell de Mur, a la comarca del Pallars Jussà. Una dotació 
de bombers es va desplaçar a la zona per comprovar l’estat de la feri-
da, que va ser traslladada a l’Hospital Comarcals del Pallars, a Tremp.

Al sector del Serral de les Cometes, entre la Pobla de Cérvoles i Cer-
vià de les Garrigues, va cremar ahir al migdia el motor d’una furgone-
ta. Fins a la zona es van desplaçar dos dotacions de bombers que van 
poder apagar el foc als pocs minuts. Les causes de l’incendi del motor 
apunten a un problema elèctric del mateix vehicle.

ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT, 
SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA 

(SOCIETAT ABSORBENT)
I

OLEARIGUES, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL 
i SUBMINISTRES D’ARBECA, SOCIETAT LIMITADA 

UNIPERSONAL
(SOCIETATS ABSORBIDES)

D’acord a allò que disposa l’article 94.5 de la Llei 10/2015, de 9 de juliol, 
de cooperatives (Llei de Cooperatives de Catalunya), i a l’article 43.1 de la 
Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats 
mercantils (LME), es fa públic que el 28 de novembre de 2019, l’Assemblea 
General Ordinària de socis d’ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L., 
va acordar la fusió per absorció de les mercantils OLEARIGUES, SOCIETAT 
LIMITADA UNIPERSONAL i SUBMINISTRES D’ARBECA, SOCIETAT 
LIMITADA UNIPERSONAL (les “Societats absorbides”) per d’ARBEQUINA 
I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L. (la “Societat absorbent”).

Malgrat que tal i com estableix l’article 49.1 LME no resulta estrictament 
necessari, el soci únic d’ OLEARIGUES, SOCIETAT LIMITADA 
UNIPERSONAL i SUBMINISTRES D’ARBECA, SOCIETAT LIMITADA 
UNIPERSONAL (les “Societats absorbides”), també va aprovar en la 
mateixa data de 28 de novembre de 2019, la referida fusió per absorció de 
les Societats absorbides per la societat cooperativa absorbent.

Assisteix als socis, als creditors i als representants dels treballadors de 
les societats participants en la fusió el dret a obtenir el text íntegre dels 
acords adoptats i dels balanços de fusió i als creditors de cadascuna de 
les esmentades societats el dret d’oposar-se a la fusió, d’acord al que es 
disposa als articles 43.1 i 44 de la LME, i dels articles 94, 95 i concordants 
de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Arbeca (Lleida), 9 de gener de 2020. En Jaume Gotsens Pau, President del 
Consell Rector d’Arbequina i Secció de Crèdit, S.C.C.L., en Ramon Quintana 
Masdeu, Administrador únic d’Olearigues, Societat Limitada Unipersonal i en 
Jaume Gotsens Pau, Administrador únic de Subministres d’Arbeca, Societat 
Limitada Unipersonal.
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