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Presó provisional sense fiança 
per al conductor que va causar 
la mort de dos motoristes 
L'home, de 38 anys, anava begut i drogat quan 
va provocar l'accident i no va socórrer les vícti~es 
El jutjat d'instrucció en 
funcions de guàrdia de 
lleida va decretar ahir presó 
provisional sense fiança per 
a l'home acusat de matar 
una parella de motoristes, 
Pepo lladonosa, de 41 
anys, i Maria Masip, de 39, 
divendres a I'A-22, a Ueida. 

Lleida 
REDACCIÓ 

l'home de 38 anys i veí de la ca
pirtal del Segrià va passar ahir a 
disposició judicial acusat de dos 
delictes d'homicidi per impru
dència greu després que diven
dres a la nit begut i drogat en
vestís dos motoristes a Lleida. Els 
fets van tenir lloc divendres sobre 
les 23.00 hores a l'autovia A-22 
a Lleida. Una· patrulla de mossos 
que feia tasques de seguretat ciu
tadana es trobava a una benzine
ra a I'N-240, situada paral·lela a 
I'A-22. Els agents van observar un 
vehicle circulant per l'autovia en 
sentit Lleida a molt baixa veloci
tat i que feia un soroll compatible 

Un aparatós 
incendi calcina 
un edifici de 
cinc plantes a 
Magraners 

FOTO: Mossos / Imatge del tot terreny que va provocar l'accident 

amb una roda punxada. Ràpida
ment, els mossos van accedir a 
l'autovia per aturar el vehicle i ho 
van poder fer al Camí del Romà
nic. Els agents van observar que 
presentava un fort cop a la part 
davantera, li faltaven la matrícu
la i el para-xocs i tenia una roda 

punxada. 
Els mossos van comprovar que 

a l'interior només hi havia el con
ductor i que aquest presentava 
símptomes evidents d'anar sota 
els efectes d'alguna substància. 
Amb el suport d'una dotació de 
trànsit se li va fer les correspo-

nents proves de detecció i va do
nar positiu en alcoholèmia amb 
una taxa de 0,83 mg/I, més de 
tres vegades la permesa. En la 
prova de drogues també va donar 
positiu de forma indiciària. Men
tre els mossos feien gestions amb 
aquest individu, un conductor es 
va aturar al lloc i els va explicar 
que a l'autovia A-22, a prop d'allà, 
s'havia produït un accident. 

Diverses dotacions dels mos
sos van anar fins al lloc del sinis
tre i van localitzar dues persones 
finades i les restes de la seva mo
tocicleta. En una primera inspec
ció del lloc, els agents van trobar 
també la matrícula del vehicle 
escàpol. Segons les primeres ges
tions, el conductor del vehicle 
hauria provocat l'accident mor
tal i hauria continuat la marxa 
durant un parell de quilòmetres 
fins que els mossos el van poder 
interceptar. Amb aquestes dues 
noves víctimes, ja són 95 les per
sones que han mort en accident 
de trànsit enguany a les carrete
res catalanes. 

Sanegen una façana 
d'un edifici situat a 
la plaça Ramon 
Folch de Bellpuig 
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar dissabte a la nit en 
un sanejament de façana d'un 
edifici del municipi de Bellpuig. 
l'avís es va donar a les 00.10 
hores i una dotació del cos es 
va desplaçar al lloc dels fets, a 
la plaça Ramon Folch. Una ve
gada allí, es van encarregar de 
retirar dues rajoles afectades, 
segons van explicar. 

Un contenidor de 
matèria orgànica 
crema al municipi 
de Torrefarrera 
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ahir en un petit 
incendi que va cremar un con
tenidor de matèria orgànica a 
Torrefarrera. També van haver 
d'apagar un altre foc que va 
afectar un altre contenidor de 
residus a Tremp. 

Un incendi de 
vegetació agrícola 
crema 500 m2 de 
matolls a Aspa 
Un incendi de vegetació agrí
cola va cremar ahir 500 metres 
quadrats de matolls a Aspa. Els 
fets van passar a les 12.54 ho
res i tres dotacions dels Bom
bers de la Genera litat van t re
ballar en les tasques d'extinció 
de l' incendi. 

Un aparatós incendi va calcinar 
ahir el lateral d'un edifici d'habi
tatges de cinc plantes al carrer de 
l'Albi, al barri de Magraners, en 
una zona de construcció. Els ser
veis d'emergències va rebre l'avís 
del succés pocs minuts abans de 
les dues de la tarda (13.54) i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
set dotacions dels Bombers de la 
Generalitat que van poder donar 
per estabilitzat l'incendi en men
ys d'una hora. 

FOTO: LM I Núria Garcia I A l'esquerra, espectacular imatge del foc a l'edifici; i a la dreta, els bombers en les tasques d'extinció de l'incendi 

El foc, originat per causes que 
es desconeixen i que s'estan in
vestigant, va cremar completa-

ment l'aïllant de la façana lateral 
de l'edifici i el descampat annex. 
l'alcalde Lleida, Miquel Pueyo, va 

visitar la zona afectada i, malgrat 
l'espectacularitat de l'incendi - el 
foc es veia de lluny per la columna 

de fum negra que sortia-, va es
criure un tweet en el qual va infor
mar que l'estructura de l'edifici no 

va quedar afectada i que després 
d'apagar el foc, els veïns van po
der tornar als seus domicil is. 
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El CF Tremp levanta-una 
disputada Copa Pirineus 

El campo de fútbol Les Llore
des, en Organyà, acogió la final 
de la cuarta edición de la Copa 
Pirineus entre el CF Tremp y el 
CF Organyà. El duelo fue muy 
igualado e intenso, sobre todo 
en la primera parte, con muchas 
y buenas ocasiones para ambos 
equipos. A pesar de la lluvia, el 

césped natural no supuso un 
problema y los jugadores dieron 
un buen espectaculo a una gra
da que animó en todo momen
to. En el inicio de la segunda 
parte, el Tremp se adelantó en 
el marcador, con un gol de Fer
nando Gonçalves, que acabaría 
resultando definitivo. 

La UE Bordeta se lleva 
la Copa Lleida infantil 

FOTO: f(f I Los jugadores del equipo verdirrojo celebrando el trofeo 

La final de la Copa Lleida Infan
til finalizó con empate a 1 en el 
tiempo reglamentaria y la UE 
Bordeta de Lleida estuvo mas 
acertada en la tanda de penaltis 
(4-2). El complejo deportivo An
toni Palau de Torrefarrera acogió 
la final de la Copa Lleida Infantil 

entre el Atlètic Segre y la UE Bor
deta. El enfrentamiento estuvo 
regido por la igua ldad en ambas 
bandas, aunque un gol en pro
pia portería de Jofre Busquets 
a los nueve minutos de juego 
puso por delante al Bordeta. Ge
rard Tribó empató en el 58'. 

El Riudoms se lleva los 
tres puntos de Pardinyes 
Las leridanas se adelantan en el 
marcador pera el rival remonta {1-4) 
Lleida 
D. B. 

El Riudoms se llevó el triunfo ayer 
en su visita al Municipal de Par
dinyes. El equipo de la comarca 
del Baix Camp ganó en Lleida su 
primer partido de esta liga, pero 
no lo tuvo facil, puesto que tuvo 
que remontar el gol inicial de las 
leridanas. 

El equipo local amarillo y ne
gro se adelantó en el marcador 
en el minuto tres de juego con 
un tanto obra de Casas. Las cosas 
empezaron bien para un Pardin
yes que resistió con ventaja en 
el marcador hasta que en el mi
nuto 17 Dueso, que acabaría el 
encuentro con tres goles, igualó 
la contienda. Laura Navarro fue 
la otra goleadora visitante. El si
guiente rival sera el At. Ba leares. 
Pardinyes: Queralt, Aida (Mou
nadir, 75'), Tayeda, Aguila (Reullí, 

El Alpicat y el 
Balaguer iniclan sus 
grupos de Segona 
con sendas goleadas 
La liga de Segona Catalana arran
eó ayer con los dos subgrupos 7A 
y 7B. La jornada estuvo domina
da por las goleadas del Alpicat 
(0-6) y el Balaguer (0-5), que em
pezaron fuertes la liga con la vis-· 
ta puesta a aspirar al ascenso. El 
Al picat de Edgar Torne ro fue muy 
superior en todo momento a un 
Sudanell que se quedó muy pron
to con un hombre menos por la 
expulsión de Fornós. Los goles 
fueron de Carlitos, Llull y Barbe
ro y Xavi Gomà por partida do
ble. Por su parte, el conjunto de 
la capita l de la Noguera goleó con 
tantos de Raya (2), U usà, Sanchez 
y Roger Ezquer. 

FOTO: Núrl1 G1d1/ Una jugada del encuentro disputado en Pardinyes 

75'), Casas, Andrea (Tomé, 89'), 
Abadia, Martí (Pladevall, 89'), Ro
ca, Lau ra Abad (llargi López, 89') 
y Carné. 
Riudoms: Brigi, Marga lef (Fe
rran, 46'), Becerra, Laura Navarro 
(Martín, 68' ), Basterrechea, Pablo 
(Margarida Méndez, 80'), Vernet 

RESULTADOS JO RNADA 1 

1. Torrefarrera- Lleida B 2-2 

2. Juneda - l'Albi 1-0 

3. Sudanell -Al picat 0-6 

4. Balàfia - Andorra B 1-2 

S. Térmens - Artesa Lleida 1-1 

6. Pardinyes .. Descansa 

CLASIFICACIÓN PS J G E P GF GC 

1. Alpicat 3 1 1 o o 6 o 
2. Andorra 3 1 1 o o 2 1 

3. Juneda 3 1 1 o o 1 o 
4. Torrefarrera 1 o 1 o 2 2 

S. Lleida B 1 1 o 1 o 2 2 

6. Térmens 1 1 o 1 o 1 1 

7. Artesa Lleida 1 1 o 1 o 1 1 

8. Pardinyes o o o o o o o 
9. Balàfia o 1 o o 1 1 2 

10. L'Albi o 1 o o 1 o 1 

11. Sudanell o 1 o o 1 o 6 

(Dalmau, 80'), Vilarroya, Laura 
Mas, Dueso (Somavilla, 68') y Lu
cha. 
Goles: 1-0, m. 3 Casas, 1-1, m. 
17 Dueso; 1-2, m. 30 Dueso; 1-3, 
m. 45 Laura Navarro y 1-4, m. 60 
Du e so. 
Arbitra: Cristina Tortellà. 

RESULTADOS JORNADA 1 

1. La Seu d'Urgell- Guissona 1-0 

2. Linyola - Bellpuig 1-1 

3. Angulària- Balaguer 0-S 

4. Palau Anglesola - Artesa de Sgr. 0-2 

S. Castellserà - Cervera 1-0 

6. Organyà Descansa 

CLASIFICAC IÓ N PS J G E P GF GC 

1. Balaguer 3 1 1 o o s o 
2. Artesa de Sgr. 3 1 1 o o 2 o 
3. La Seu d'Urgell 3 1 o o 1 o 
4. Castellserà 3 1 o o 1 o 
S. Linyola 1 1 o 1 o 1 1 

6. Bellpuig 1 1 o 1 o 1 1 

?.Organyà o o o o o o o 
8. Guissona o 1 o o 1 o 1 

9. Cervera o 1 o o 1 o 1 

10. Palau Angl. o 1 o o 1 o 2 

11. Angulària o 1 o 
- - o 1 o s 

·--
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