
Mata a un joven en Rosselló 
al darle patadas en la cabeza 

Los hechos se 
produjeron a la 
salida de un bar 
donde ambos 
discutieron tras 
haber bebido

NÚRIA GARCÍA

La pelea comenzó en el interior de un bar y después los dos implicados salieron a la calle para continuar con la discusión
ROSSELLÓ •  Los testigos aseguran que los dos implicados estaban tomando unas copas en un bar cuando se enzarzaron en una discusión. Ambos salie-
ron a la calle donde continuó la pelea hasta producirse la tragedia. El rumano muerto de 27 años estaba muy integrado en el municipio. 

Tanto la víctima 
como el agresor 
son de origen 
rumano y 
residían en el 
municipio

El joven ingresó 
con vida en el 
hospital pero 
ya no pudo 
superar los 
traumatismos

DEPORTES / FÚTBOL

JEAN-CRISTOHE BOTT (EFE)

Bravo falla en su debut y da la victoria al Nápoles (1-0)
GINEBRA •  Un doble error del meta chileno Claudio Bravo en su de-
but con el Barcelona dio la victoria al Nápoles (1-0) de Rafa Benítez, 
en un partido que dominó el equipo de Luis Enrique.

PRETEMPORADA

El Lleida 
golea (1-4) al 
campeón de 
Marruecos
SABIÑÁNIGO •  El conjunto 
azul vence en Sabiñánigo con 
comodidad al Atlético Tetuán, 
en el primer test serio de la 
pretemporada.
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PÁG. 29 ®

SUCESOS

Vuelca una 
furgoneta    
y se fuga, en 
Pardinyes

EQUIPAMIENTOS

Patrimoni se 
interesa por 
el edificio de 
Magisterio 
LLEIDA •  Un equipo de técni-
cos ha comprobado su estado 
para iniciar las obras de man-
tenimiento. PÁG. 7 ®

El Gobierno recurrirá y 
paralizará la ley catalana de 
consultas populares

PÁG. 21 ®

LLEIDA •  El accidente fue 
anoche en Pardinyes y cau-
só daños en un turismo es-
tacionado. PÁG. 8 ®

GIRA DE CONCIERTOS

La Pegatina será cabeza de cartel en las 
Festes de la Tardor con su ‘Eureka Tour’

PÁG. 43 ®PROMOCIÓN

L’Alt Urgell y Andorra preparan conjuntamente 
una oferta turística para finales de este verano

PÁG. 11 ®
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Joaquín Prado 
busca refuerzos 
en filiales de la 
Liga ACB PÁG. 30 ®
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LLEIDA  M.ROMERA
Un jove romanès de 27 anys i veí de 
Rosselló, Florin. L., va morir la ma-
tinada del dia 6 d’agost després de 
rebre una pallissa i fortes puntades 
al cap per part d’un compatriota a la 
sortida d’un bar de la localitat. Mal-
grat que dues dotacions del Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM) van 
fer tot el possible per a salvar la vida 
del jove, aquest va morir a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida degut 
als múltiples politraumatismes que 
patia. La mateixa matinada, agents 
dels Mossos d’Esquadra van dete-
nir un home de 30 anys, Marian. 
S., també romanès i veí de Rosselló, 
com a presumpte autor dels fets.

Segons testimonis del succeït, els 
dos implicats estaven fent unes co-
pes al bar Ret.Cat del poble amb al-
tres companys i la mesura de l’al-
cohol se’ls hi va anar de les mans 
fins presentar notables símptomes 
d’anar sota els efectes de les begu-
des. Allà mateix es va iniciar una 
baralla que, al veure que anava a 
més, va continuar ja fora del local. 
Una vegada van sortir a l’exterior, 
els insults i les puntades al cap van 
anar en augment fins arribar a la 
cantonada de la Plaça Nova on hi 
ha ubicada una font. “Encara que hi 
havia més homes presents, la dis-
cussió forta només era entre dos. 
Una vegada van arribar a la canto-
nada vam veure com un d’ells queia 
a terra i es quedava immòbil”, expli-
cà ahir un testimoni. Al veure que la 
víctima no responia, es va avisar al 
SEM que va estar una llarga estona 
intentant reanimant al jove romanès. 
“Li feien el boca a boca i intentaven 
que respongués a estímuls, però ja 
es veia que no feia cap gest i que te-
nia greus lesions al cap”, apuntava 
un jove del poble que va veure part 
dels fets. Sembla ser que el bar mu-
sical Ret.Cat de Rosselló acostuma a 
ser un lloc de trobada de molts jo-
ves i que, en ocasions, les discussi-
ons i els problemes relacionats amb 

l’alcohol són freqüents.
Davant el succeït, Rosselló des-

pertava ahir consternat. Els Mossos 
d’Esquadra van avisar ahir a les 8.00 
hores del matí a Josep Abad, alcalde 
del poble, per informar-li de la mort 
del jove romanès. “M’ho han expli-
cat els agents aquest matí i m’han 
comentat que la mort ha estat pro-
duïda per una pèrdua considerable 
de massa cerebral”, va dir Abad. Se-
gons l’alcalde, la comunitat romane-
sa augmenta durant l’estiu a causa 
de la recollida de la fruita tot i que 
“no tant com a altres localitats. Per 
exemple, enguany pot ser han vin-
gut uns 25 més que durant la resta 
de l’any”. Per la seva part, l’ajunta-
ment no durà a terme cap tipus de 
reconeixement ni acció per l’ocor-

regut.
El tema del dia, malauradament, 

estava ahir assegurat a Rosselló. Els 
veïns comentaven en cada canto-
nada els fets i es sorprenien per la 
mort del veí romanès. La propietà-
ria d’una peixateria ubicada davant 
just de la font on va rebre la brutal 
pallissa la víctima, mostrava la seva 
sorpresa i comentava que s’havia as-
sabentat al veure arribar els Mossos 
per inspeccionar la zona. A la Pla-
ça Nova un grup d’amics comentava 
les causes de la baralla i lamentaven 
que una baralla, per les raons que 
siguin, hagi acabat amb la vida d’un 
noi de 27 anys al qual el considera-
ven “bona persona”. Ara només cal 
esperar que els Mossos d’Esquadra 
donin totes les respostes que falten.

SUCCESSOS / ELS MOSSOS D’ESQUADRA L’HAN DETINGUT

Un home mata a puntades al  
cap un jove romanès a Rosselló
]  Testimonis dels fets asseguren 

que la baralla va començar a 
un bar i va acabar al carrer

]  Tant el presumpte autor dels 
fets com la víctima anaven 
sota els efectes de l’alcohol

]  Dues dotacions del SEM van 
intentar reanimar el noi de 27 
anys sense poder salvar-lo

La baralla va començar a l’interior d’un bar i després els dos implicats van sortir al carrer fins que el presumpte autor el va apallissar a la cantonada

NÚRIA GARCÍA

LLEIDA •  El romanès de 27 
anys mort la matinada del dia 
6 d’agost a Rosselló era conegut 
entre el jovent del poble. Segons 
van assegurar ahir fonts veïnals, 
era normal veure’l pel municipi 
ja que portava uns quants anys 
vivint al mateix i acostumava a 
anar al bar on va començar la 
baralla la nit dels fets.

“Ere un noi molt agradable i, 
encara que no teniem relació di-
recta amb ell, sí que la majoria 
del jovent del poble sabiem qui 
era”, assegurà ahir un jove de 
Rosselló. De la mateixa mane-
ra, el presumpte autor dels fets 
també és una cara coneguda en-
tre la joventut de la localitat que 
ahir vivia una jornada protago-
nitzada per l’intriga i la decep-
ció.

Per la seva part, Josep Abad, 
alcalde de l’Ajuntament de 
Rosselló, va afirmar ahir que 
no sabia qui era el mort, encara 
que creia que era un veí de feia 
temps del poble. 

Joves del poble 
asseguren que 
era una persona 
coneguda


