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Peligra la licencia
del cazador que
prestó su escopeta
al asesino de Aspa
PÁG.13

La Guardia Civil le abre expediente por infracción
grave y negligencia en la custodia del arma
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FOTO: A.M. / Los vecinos participaron ayer en los distintos actos

Rosselló celebra una jornada para
recaudar fondos para el campanario
La Associació Mariana de Rosselló organizó ayer una jornada lúdico-festiva para recaudar fondos para reconstruir el campanario
cuando se cumple un año de su derrumbe.
| PÁG.13
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FOTO: Lídia Sabaté / Los actos de la celebración comenzaron ayer

FOTO: Núria García / El ICG se adelantó en el marcador, pero acabó cediendo

La Cooperativa de Vallbona de les
Monges conmemora su centenario

El ICG ‘asusta’ al Barça
pero acaba perdiendo

La Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges inició ayer los
actos de celebración de su centenario. El próximo diciembre se
| PÁG.12
presentará un libro sobre la historia de la entidad.

El Barça empata en un
partido gris y con
| PÁG.2-3
escándalo (1-1)

El equipo de Albert Folguera consiguió adelantarse en el
marcador con un 3-2 en el segundo tiempo, pero acabó
| PÁG.13
cediendo ante la calidad del Barça.

Roger Federer doblega
a Nadal y alza su 18º
| PÁG.16
Grand Slam

La UdL es
una de las 10
universidades
con peor nota
media en los MIR

Las estaciones
de esquí cierran
“el mejor fin de
semana” de la
temporada

La Universitat de Lleida es el
noveno centro del estado español por la cola en resultados
de las pruebas para Médico Interno Residente (MIR) con un
29,9 de media.
| PÁG.6

El sol y la buena nieve han sido
los mejores aliados de las estaciones de esquí del Pirineu
de Lleida que cierran “el mejor
fin de semana” en lo que va de
temporada.
| PÁG.3
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L’amic de l’homicida d’Aspa,
expedientat per la Guàrdia
Civil per no vigilar l’arma
Afronta una possible revocació de la llicència per
infracció greu en la llei de seguretat ciutadana
La Guàrdia Civil ha obert
un expedient per infracció
greu per negligència
en la custòdia d’armes,
que podria comportar la
revocació de la llicència, a
l’amic del caçador que va
matar dos agents rurals,
que setmanes abans li havia
transferit l’escopeta que va
utilitzar per al crim.
Barcelona
EFE
La Guàrdia Civil ha pres declaració a l’amic del caçador homicida,
que s’enfronta a una sanció que
podria suposar la revocació de
la llicència d’armes per negligència en la custòdia de l’escopeta,
ja que va ser utilitzada per una
persona que no tenia el permís
en regla.
El detingut pel doble crim d’Aspa, Isamel RC, va transferir tres
escopetes a aquest amic -entre
elles la Benelli que va utilitzar per
matar als dos agents rurals- al no-

Jornada de
treball sense
incidències
per als agents
rurals catalans

FOTO: G. Sánchez (ACN) / Els agents rurals ja s’equipen amb armilles
vembre de l’any passat, quan li va
caducar la llicència d’armes tipus
E, de caça menor.
Segons fonts pròximes al cas,
en el marc d’aquest expedient
administratiu consultades, l’amic,
també caçador, afronta una possible revocació de la llicència d’armes per infracció greu en la llei
de seguretat ciutadana, per negligència en la custòdia d’aques-

tes escopetes, ja que era la seva
responsabilitat que no les utilitzés
ningú que no tingués el permís en
regla.
El jutge que investiga el cas
sosté que Ismael R.C. va decidir
posar l’arma amb què va cometre
el crim a nom d’aquest amic, també caçador, i amb llicència en vigor, per no haver de lliurar-la al dipòsit d’armes de la Guàrdia Civil.

El cap dels Agents Rurals de
Lleida, Llorens Ricou, va informar que la jornada d’ahir va
transcórrer amb normalitat i
sense cap incidència. Únicament es va realitzar alguna
denúncia però dins de les actuacions rutinàries. Arrel de
l’assassinat la setmana passada de dos agents rurals, des
d’ahir els membres d’aquest
Cos patrullen amb armilles antibales i armes. El Cos
d’Agents Rurals va néixer a Catalunya lel1986 i té capacitat
de control sobre el terreny,
amb funcions guarda forestal.

L’ANC de
Tàrrega
organitza
autocars pel
6-F a Barcelona
L’Assemblea Nacional Catalana de
Tàrrega està organitzant un viatge
amb autocars per anar a Barcelona el proper 6 de febrer a recolzar l’expresident Artur Mas i les
exconselleres Irene Rigau i Joana
Ortega, pel judici del 9-N.
Ahira al matí ja hi havia més de
15.000 inscripcions arreu de Catalunya per anar a Barcelona. L’ACN
de Tàrrega va recordar que les inscripcions es poden fer a 9nSomTots.cat. La sortida de Tàrrega serà
des de l’estació d’autobusos.
L’hora de sortida encara s’ha
de concretar per tal de facilitar la
coordinació amb altres pobles,
però serà al voltant de dos quarts
de sis del matí.

Cues de dos
quilòmetres a la
C-14 a Organyà i
de 30 a la C-16
Ahir al vespre es van enregistrar dos quilòmetres de cua a
la C-14 a Organyà i retencions
a l’N-260 entre Planoles i Ribes
de Freser.
A més, l’operació tornada
cap a l’àrea metropolitana de
Barcelona va ser força complicada, especialment a les vies
que connecten amb el Pirineu,
la C-16, l’Eix del Llobregat.

Rosselló celebra una diada
festiva per a recaptar fons
per reconstruir el campanar
L’Associació Mariana de Rosselló
va organitzar ahir una jornada
festivo-lúdica per a recaptar fons
per a reconstruir el campanar de
l’església parroquial de la localitat
que, justament ahir, va fer un any
del seu esfondrament.
L’Associació Mariana va fer
una crida a totes les associacions
del poble a participar-hi i, fruit
d’aquesta col·laboració, ahir es
van poder realitzar tot un seguit
d’actes, que van començar amb
una missa d’acció de gràcies, recordant que no hi va haver cap
dany personal. Tot just acabar
la celebració va arribar el cercavila amb la colla gegantera i de
grallers i tabalers A tok de repik
i el grup de batucada de l’Escola
Municipal de Música, Batutam.

Ahir es
complia
un any de
l’esfondrament
A l’arribar a la plaça es va poder
escoltar el Toc de campanes que
el poble d’Ós de Balaguer va dedicar a les campanes emmudides
de Rosselló. Seguiment va haver-hi una ballada de sardanes dirigida per la colla sardanista Purpurina. La matinal la va tancar un
ball de gegants i una gran xocolatada popular.

FOTO: Assoc. Mariana / Durant tot el matí d’ahir els veïns de Rosselló van participar en diferents activitats

