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Mor unhomede 27 anys
veí de Rosselló a la sortida
d’un bar en unabaralla

DETINGUT L’AGRESSOR, D’UNS 30 ANYS, QUE PEL QUE SEMBLA LI VA CLAVAR UNA PALLISSA

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Mòbil || Els Mossos
d’Esquadra investiguen
l’origen de la disputa mortal

Víctima || Feia vuit anys que
vivia al poble, tot i que era
romanès, igual que l’arrestat

Cap destrossat || Bob Joan
Lucian va rebre diversos cops
i puntades de peu al crani

ÒSCAR MIRÓN

A l’esquerra, la víctima i, al
peu, el lloc dels fets.

El president rus,Vladímir Putin,
va ordenar ahir prohibir o limi-
tar per un any les importacions
agrícoles,matèries primeres i ali-

ments de països, com Espanya,
que el sancionen per Ucraïna.
El sector agrari de Lleida tem
pèrdues milionàries.

Alarmaen la fruitade
Lleidaper laprohibicióde
Putind’importar aliments
Dels països que el sancionen per Ucraïna

Rússia tanca
i s’obre el
mercat xinès
Mentre la decisió
russa alarma el
sector agroali-
mentari de Lleida,
una delegació de
la Xina va visitar
ahir Soses per co-
nèixer la produc-
ció, en les negoci-
acions obertes
per exportar a
aquest país.ECONOMIA ❘ 20

LaPaeriapublica
a la seuapàgina
webels radars
queestanactius
cadadia
Igual que els semàfors
amb càmera quemulten

La Paeria informa dels tres ra-
dars i tres semàfors amb càme-
ra que estan actius i que sanci-
onen els conductors que s’exce-
deixen en la velocitat.Així, des
d’ahir mateix penja a la seua pà-
gina web la localització dels que
estan en funcionament. Cal su-
posar que l’actualitzaran cada
dia per no desinformar els ciu-
tadans.

LLEIDA ❘ 8

La plantilla d’Atento ha donat
llum verda en referèndum a aco-
miadar 30 treballadors, després
de l’ERO plantejat per l’empre-
sa per reduir costos salarials.

ECONOMIA ❘ 21

La plantilla d’Atento
dóna llum verda en
referèndum a fer fora
trenta treballadors

Proposen reobrir dos
plantes de purins però
ambmenys dejeccions

COMARQUES ❘ 12

RAMADERIA

ESPORTS | pàg.24-25
El Lleida goleja el Tetuan (1-4) a
Sabiñánigo i el Barça encaixa davant
del Nàpols la primera derrota (0-1)

Número 11.675 · Any XXXIII

1,30 €

GUIA | pàg.32
Sanitat diu que no hi ha risc de contagi
per l’arribada aMadrid del capellà
infectat pel virus de l’ebola

ÒSCAR MIRÓN
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SUCCESSOSCRIM

S. DIEGO
❘ ROSSELLÓ DE SEGRIÀ ❘ Bob Joan Lu-
cian, un veí de Rosselló de Se-
grià de 27 anys i nacionalitat
romanesa, va morir la matina-
da d’ahir després de patir una
forta pallissa a Rosselló. Els
Mossos d’Esquadra van detenir
el presumpte autor de l’agres-
sió, de 30 anys, també de naci-
onalitat romanesa i veí d’aques-
ta localitat del Segrià. Els fets
van ocórrer al voltant de la mit-
janit a la plaça Nova, quan per
causes que s’investiguen hi va
haver una baralla entre la víc-
tima i l’agressor, que es conei-
xien. Fonts properes a la inves-
tigació van apuntar que tots dos
van estar junts poc abans de la
baralla al bar Ret.cat, ubicat a
prop del lloc.

Pel que sembla, allà haurien

mantingut una primera discus-
sió verbal que va anar pujant
de to.Tanmateix, la propietària
del local va explicar ahir a
aquest diari que “no em vaig
adonar que discutissin dins del
bar.Van sortir sense causar mo-
lèsties i, poc després, quan ja
eren fora, vaig escoltar crits a
la plaça”.Va ser llavors quan va
començar la baralla al costat de
la font que hi ha a la plaça No-
va. Segons testimonis directes,
a banda de la víctima i l’agres-
sor, hi havia dos persones més
que van veure el que passava.
Pel que sembla, Lucian va re-
bre diversos cops i puntades de
peu al cap. Els Mossos d’Esqua-
dra van explicar que un cop al
cap li va originar un vessament
cerebral que va provocar-li la
mort.

La policia autonòmica va re-
bre l’avís de la baralla i, quan
els agents van arribar al lloc,
van veure un home estirat a ter-
ra, a qui professionals del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques
(SEM) practicaven maniobres
de reanimació.

Una ambulància va traslla-
dar el ferit a l’Arnau, on va mo-
rir poc després. Paral·lelament,
els Mossos van detenir l’altre
home presumptament implicat
en la baralla. L’Àrea d’Investi-
gació Criminal de la regió po-

MorunveídeRossellóde27anysen
unabarallaal carrerdematinada
A causa de cops i puntades de peu al cap, i el presumpte agressor va ser detingut

Un home de 27 anys i veí de Rosselló va morir la matinada d’ahir d’un vessament cerebral causat pels cops que va

rebre en una baralla a la plaça Nova d’aquesta localitat. Bob Joan Lucian, d’origen romanès, va discutir amb un altre

compatriota a l’interior d’un bar abans de barallar-se al carrer. Els Mossos van detenir el presumpte agressor.

licial de Ponent es va fer càrrec
de les actuacions per aclarir els
fets.

L’alcalde de la localitat, Jo-
sepAbad, va explicar que la víc-
tima era un jove conegut al mu-
nicipi. Residia a Rosselló des de
feia vuit anys i treballava en una
empresa de neteja.

La responsable del bar, Rosa Virginia Dávila, ahir hores després dels fets.

ÒSCAR MIRÓN

La víctima, Bob Joan Lucian, feia vuit anys que vivia a Rosselló.

“Vanpagar la
consumició i van
marxar. Labaralla
va començar fora”

■ RosaVirginia Dávila, la
responsable del bar
Ret.cat, va assegurar ahir
a aquest diari que “dins
del bar no hi va haver cap
discussió, van pagar la con-
sumició i se’n van anar”.
Bob Joan Lucian i un grup
de romanesos que l’acom-
panyava eren clients habi-
tuals del bar.“Eramolt bo-
na persona, tranquil·la, no
es posava en problemes”,
va explicar la propietària
del local amb referència a
la víctima.A més, va afir-
mar que“tota la discussió
va ser a l’exterior, quan ja
eren a la plaça; jo l’hauria
ajudat si arribo a veure
que el Lucian estava en pe-
rill”.

Pel que sembla, la vícti-
ma va rebre diverses pun-
tades de peu al cap, supo-
sadament per part del de-
tingut, que li van provocar
un traumatisme cranioen-
cefàlic que hores després
li va causar la mort a l’hos-
pital Arnau. Per la seua
part, el presumpte agres-
sor feia tres mesos que es-
tava empadronat a Rosse-
lló i no era conegut, segons
fonts municipals.

Lavíctimaestava
molt integrada
almunicipi
■ Bob Joan Lucian feia
vuit anys que vivia a Ros-
selló i treballava en una
empresa de neteja, Nete-
ges Villar. Els veïns van
apuntar que era un jove
conegut al municipi i que
mai s’havia vist ficat en
problemes ni discussions.

TeodoraVillar, propie-
tària de l’empresa, va ex-
plicar ahir que Lucian té
una filla de 12 anys que
viu a Romania i des de fe-
ia temps convivia amb
una dona a Rosselló. Se-
gonsVillar, Lucian també
era conegut a Balaguer i
Almenar, on havia treba-
llat.

Lanotícia, a

LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

DADES

30
ANYS

El presumpte agressor, un ciuta-
dà romanès, feia tres mesos que
estava empadronat a Rosselló.

8
ANYS

La víctima feia aquest temps que
vivia a Rosselló i treballava de ne-
tejavidres.

ATAC

La víctima va rebre diverses
puntades de peu al cap i
va morir hores després a
l’Arnau de Vilanova


