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aquesta tarda, un matx que arriba en 
mal moment per als dos equips
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la ‘performance’ amb l’himne feminista 
de Xile ‘Un violador al teu camí’ es  
deixa sentir també a Tremp
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Barça-Madrid || A l’equip 
blaugrana li va faltar joc i 
encert davant de porteria

Procés || El duel es va aturar 
dos minuts per llançament  
de pilotes inflables

Disturbis || Nou detinguts 
per xocs entre mossos i 
manifestants prop del camp
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Mor una dona de 
84 anys a Arbeca 
al ser atropellada

Una veïna d’Arbeca de 84 anys va morir 
ahir al matí al ser atropellada per un ca-
mió a l’avinguda dels Portals, la travessia 
de la carretera C-233, d’aquesta localitat 
de les Garrigues. La víctima mortal és 
Montserrat Mullerat. 
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El Govern insta firmes de 
llum i gas a assumir el 
60% del deute de pobres

serveIs
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Lleida, amb les carreteres 
més perilloses de 
Catalunya, segons el RACC

InfrAestrUctUres

Agents de la Guàrdia Civil van 
localitzar ahir cap a les 12.30 
hores el boletaire de Rosselló 
de 94 anys que estava desapare-
gut des de dijous de la setmana 
passada als boscos de Viacamp, 
a la Franja. El cos sense vida de 
Lliberato Botargues es va trobar 
en una zona pròxima al barranc 
d’Hort, al terme d’aquest muni-
cipi de la Ribagorça.
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Localitzen sense 
vida el boletaire 
de Rosselló 
després de set 
dies de recerca
De 94 anys i desaparegut 
dijous passat a Viacamp

L’exlíder de Vox a Lleida, José 
Antonio Ortiz, processat per 
abús sexual, pornografia i cor-
rupció de discapacitats, nega ara 
les acusacions.

lleida ❘ 14

Processen l’exlíder 
de Vox per abusos 
a discapacitats  
i pornografia
Ortiz  
canvia de 
versió i 
nega ara les 
acusacions

Un camió la va envestir en 
una travessia i el consistori 
demanarà una variant
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Imatge del dispositiu ahir al matí a Viacamp.

guàrDia civil

redaccIó
❘ viacamp ❘ Agents de la Guàrdia 
Civil van localitzar ahir cap a 
les 12.30 hores el boletaire de 
Rosselló de 94 anys que esta-
va desaparegut des de dijous 
passat als boscos de Viacamp, 
a la Franja. El cos sense vida de 
Lliberato Botargues va ser tro-
bat en una zona pròxima al bar-
ranc d’Hort, al terme municipal 
de Viacamp i Llitera. Es tracta 
d’una zona allunyada d’on el seu 
fill el va veure per última vega-
da i de molt difícil accés.

En la setena jornada de recer-
ca es van organitzar dos grups 
d’unes vint persones, integrades 
per agents de la Guàrdia Civil, 
Agents Forestals i voluntaris 
a la zona on diumenge passat 
van trobar pertinences del des-
aparegut. Es va fer una batuda 
amb una separació de persona 
a persona d’un metre, que van 
anar pentinant el bosc. 

Un dels grups es va endinsar 
cap a una reguera molt escar-
pada i coberta, amb restes de 
vegetació, arbres i pedres, i cap 

Localitzen sense vida el boletaire de 
Rosselló al cap de set dies de recerca
L’ancià, de 94 anys, va desaparèixer dijous passat a Viacamp, a la Franja

successos emergències

a les 12.30 hores va localitzar el 
cos sense vida de l’ancià. Fins al 
lloc es va desplaçar la comitiva 
judicial amb agents de la Poli-
cia Judicial de la Guàrdia Civil 
de Barbastre. A les 14.30 ho-

res van procedir a l’aixecament 
del cadàver, que va ser traslla-
dat fins a Osca per practicar-li 
l’autòpsia.

La Guàrdia Civil va recordar 
que al llarg d’aquests set dies es 

va reconèixer una àmplia àrea 
de terreny molt escarpat i bos-
cós, a més de barrancs i zones 
d’alta dificultat tècnica, molt 
abrupta i amb una frondosa 
vegetació.

Un dispositiu  
en què han 
participat més  
de 400 persones
n Més de 400 persones 
han part icipat durant 
aquests set dies en un dis-
positiu d’intensa recerca, 
coordinat per la Guàrdia 
Civil que s’iniciava a pri-
mera hora del matí i que 
finalitzava a les 18.30 ho-
res perquè ja era de nit. 
Entre ells, val a destacar 
els nombrosos veïns de 
Rosselló que s’han des-
plaçat diàriament a la zo-
na per col·laborar amb els 
experts.

La Guàrdia Civil va ac-
tivar els diversos agents 
dels Grups de Rescat en 
Muntanya de Boltanya, 
Jaca, Benasc, Osca i Viel-
ha, gossos de recerca de 
persones desaparegudes 
dels Equips de Rescat de 
Benasc, Osca, Saragos-
sa, i dels Bombers de la 
Ribagorça i Alt Gállego. 
També hi han participat 
agents de Graus, Benavar-
ri, Seira, la Unitat Aèria 
d’Osca, Bombers de l’Alt 
Gállego i la Ribagorça, 
Agents de Protecció de la 
Naturalesa i membres de 
Protecció Civil.



El exlíder de Vox en Lleida niega 
en el juzgado haber mantenido 
sexo con discapacitados | PÁG. 19

La Paeria ‘reactivará’ casi un 
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LLEIDA, LA DEMARCACIÓN CON EL RIESGO 
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Tsunami sin goles
►El Barça deja escapar dos 
puntos ante el Real Madrid     
en el clásico más politizado

►La noche acaba con cargas 
policiales, varios contenedores 
quemados y cinco detenidos

►El independentismo exhibe el 
‘sit and talk’ en el Camp Nou 
pero aborta su “gran acción”

FOTO: A.G. (Reuters) - A.E. (EFE) / Aspecto del Camp Nou antes de empezar el duelo. Al acabar, hubo que lamentar altercados en los aledaños del estadio TEMA DEL DIA | PÁG. 3-11

FOTO: O. Bosch (ACN) / El camión en el lugar donde se produjo el atropello

Fallece una mujer de 84 años 
atropellada por un camión 
de gran tonelaje en Arbeca
Un tráiler atropelló mortal-
mente ayer por la mañana a 
una mujer de 84 años en el 
centro de Arbeca, en la Avingu-
da dels Portals. La mujer se dis-
ponía a cruzar por una zona no 
habilitada cuando el conduc-
tor del vehículo no se percató, 

arrancó y se la llevó por delan-
te. Por su parte, el alcalde de 
la localidad, Sergi Pelegrí, ase-
guró que si se construyera una 
variante para estos vehículos 
de gran tonelaje “no se ten-
drían que lamentar estos he-
chos”. COMARQUES | PÁG. 23 COMARQUES | PÁG. 23

Agentes de la Guardia Civil lo-
calizaron en Viacamp (Huesca) 
el cuerpo sin vida del hombre 
que desapareció hace una se-
mana.

Hallan muerto 
en Viacamp 
al ‘boletaire’          
de 94 años  
de Rosselló



Accidents de trànsit 
als municipis de 
Bassella, Cervera 
i Miralcamp
Un turisme va xocar el dimarts 
per la nit amb un porc senglar 
a la C-14, a Bassella. Va succeir 
a les 23.10 hores i no van ha-
ver-hi ferits. A les 4.55 hores es 
va produir una sortida de via 
a Miralcamp i una persona va 
resultar ferida amb un trenca-
ment de clavícula. Finalment, a 
les 8.38 hores, a l’Avinguda Ca-
talunya de Cervera, va haver-hi 
una sortida de via sense ferits.

Quatre contenidors 
queden calcinats 
per un incendi a  
Salàs de Pallars
Un total de quatre contenidors 
van quedar calcinats ahir de 
matinada per un incendi. Es 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 4.22 hores i rà-
pidament es va activar el cor-
responent protocol. Fins al lloc 
dels fets es van desplaçar qua-
tre dotacions dels Bombers. 
Per altra banda, ahir al carrer 
Barceloneta dels Alamús es va 
cremar un turisme.

Una dona de 84 anys mor en 
ser atropellada per un camió de 
gran tonatge al centre d’Arbeca
L’accident va tenir lloc a l’avinguda dels Portals
Un dona de 84 anys va 
perdre ahir la vida en ser 
atropellada per un camió de 
gran tonatge a l’avinguda 
dels Portals d’Arbeca quan 
es disposava a creuar per un 
punt sense pas de vianants.

Arbeca
REDACCIÓ / O. BOSCH (ACN)
Una dona de 84 anys va morir 
ahir al matí després de ser atro-
pellada per un camió de gran 
tonatge al centre de la localitat 
d’Arbeca, concretament a l’avin-
guda dels Portals. En aquest sen-
tit, els fets van tenir lloc quan la 
dona es disposava a creuar per 
un punt sense pas de vianants i 
el camió que estava aturat per-
què esperava que el camió de les 
escombraries que tenia al davant 
acabés de buidar els contenidors, 

va arrencat i va aixafar la víctima. 
Els serveis d’emergències van ser 
alertats de l’atropellament a les 
11.26 hores i diverses patrulles 

dels Mossos d’Esquadra així com 
unitats dels Bombers de la Gene-
ralitat van participar en les tas-
ques d’emergència del succés.

Segons va explicar posterior-
ment l’alcalde del municipi, Sergi 
Pelegrí, el camió es volia incorpo-
rar cap a la carretera de Belianes 
i el lloc de l’accident és un punt 
on es troben tres carreteres. En 
aquest sentit, també va remar-
car que si es fes una variant per 
poder facilitar el pas dels vehicles 
de gran tonatge aquests fets “no 
s’haurien de lamentar tant”.

El camió de gran tonatge que 
va atropellar la víctima baixava de 
la carretera de Vilanova de Bell-
puig i es disposava a agafar la que 
va cap a Belianes. Així mateix, 
s’ha de dir que el punt on va tenir 
lloc l’accident és l’encreuament 
de tres carreteres que provenen 
de les Borges Blanques, Vilanova 
i Belianes, i està molt freqüentat 
pel trànsit rodat que es dirigeix 
cap a aquests municipis.

FOTO: O. B. (ACN) / El camió, al lloc on va atropellar la dona

Els Agents Rurals van realitzar 
una batuda administrativa de 
senglars a la Reserva Natural de 
Fauna Salvatge d’Utxesa, amb 
la participació de pagesos i ca-
çadors locals, en el marc de les 
actuacions per prevenir la Pes-
ta Porcina Africana (PPA) i els 
danys a l’agricultura. En aquest 

sentit, segons van explicar, per 
millorar l’efectivitat de la inter-
venció van utilitzar un dron del 
Grup de Suport Aeri i dues em-
barcacions del cos. Així mateix, 
van enviar al Grup de Saneja-
ment Porcí de Lleida un total de 
set mostres de sang dels animals 
per analitzar-les.

Batuda administrativa de 
senglars a Utxesa per evitar 
la Pesta Porcina Africana
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Troben sense vida el boletaire de 
94 anys i de Rosselló desaparegut 
dijous passat al terme de Viacamp
Més 400 persones han participat en la recerca de l’home
Viacamp i Lliterà
REDACCIÓ
Agents de la Guàrdia Civil va lo-
calitzar ahir al migdia en una zo-
na pròxima al barranc de l’Hort, 
al terme municipal de Viacamp 
i Lliterà (Osca), el cos sense vida 
del veí de Rosselló (Segrià), de 94 
anys, que va desaparèixer dijous 
passat mentre buscava bolets 
amb el seu fill. Arran de la desa-
parició, es va posar en marxa un 
dispositiu amb l’objectiu de tro-
bar el boletaire en el qual han 
participat més de 400 persones. 
Ahir, una vintena de persones, 
entre agents de la Guàrdia Civil, 
agents forestals i voluntaris, va 
continuar amb la recerca, que es 
va centrar al punt on fa uns di-
es es van trobar pertinences del 
desaparegut. El cos es va localit-
zar a l’interior d’una reguera molt 
escarpada coberta per vegetació. 
Cap a dos quarts de tres de la tar-

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge del dispositiu de recerca del boletaire

da, el jutge va fer l’aixecament del 
cadàver, que va ser traslladat en 
helicòpter. Des de dijous, es va 
mantenir un dispositiu format per 
voluntaris, Guàrdia Civil, Bom-

bers, Protecció Civil i Agents per 
a la Protecció de la Natura (APN). 
També va participar un helicòpter 
de la Guàrdia Civil, a més d’una 
unitat canina del cos.

BORDA FORTUNY S.L (Sociedad absorbente)

BORI TREPAT S.L. (Sociedad Absorbida).

Anuncio de fusión

Se hace publico que las juntas generales universales de las citadas sociedades 
celebradas todas ellas el 16 de diciembre de 2019, aprobaron por unanimidad, la fusión de 
dichas sociedades mediante la absorción por BORDA FORTUNY S.L. de BORI TREPAT 
S.L., mediante transmisión a título universal del patrimonio a la sociedad absorbente y 
disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, con ampliación de capital de la 
sociedad absorbente en la cifra correspondiente, todo ello con modificación de los artículos 
correspondientes de los estatutos sociales, conforme a los términos y condiciones del 
proyecto común de fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes 
de fecha 9 de diciembre de 2019.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 3/2009, de 3 de abril, al haberse 
adoptado el acuerdo de fusión en Junta Universal y por unanimidad de todos los socios, en 
cada una de las sociedades que participan en la fusión, no es necesario publicar o depositar 
previamente el proyecto de fusión ni es necesario el informe de los administradores sobre 
el mismo.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las ambas sociedades 
a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Los 
acreedores de las sociedades indicadas pueden oponerse a la fusión en los términos 
establecidos en el articulo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, durante el plazo de un mes, 
contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Bellcaire d’Urgell, 17 de diciembre de 2019.
EI administrador único de Borda Fortuny S.L.
EI administrador único de Bori Trepat S.L.


