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Álex Albístegui dejará el Lleida 
y el equipo abrirá la liga con 
visita al Valencia Mestalla | PÁG.21

EL BARÇA PARA EMPEZAR. 
El Pardinyes abrirá la LEB Plata en 
el Barris ante los blaugranas | PÁG.25

EL ICG FORÇA LLEIDA DEBUTA CONTRA 
EL CORUÑA. El equipo leridano afrontará 
una LEB Oro, que ya tiene calendario, con 
desplazamientos exigentes. | PÁG.24D
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La aseguradora se 
niega a pagar la 
indemnización por 
el crimen de Aspa

Herido grave en un choque 
entre una ambulancia y un 
camión en la A-2 en Alcarràs

El conductor de una ambulancia resul-
tó ayer herido de gravedad tras chocar 
su vehículo con un camión en la A-2 en 
Alcarràs. El herido fue llevado al Hos-
pital Arnau de Vilanova.

FOTO: Tony Alcántara / Hasta ocho dotaciones de bomberos trabajaron en el accidente de Alcarràs

| PÁG.11

ARGUMENTA QUE NO FUE UN ACTO DE CAZA. La aseguradora 
defiende que la muerte de los dos agentes rurales no se produjo como 
un acto de caza. La acusación particular lo considera “absurdo”. | PÁG.12 SÁNCHEZ DA 

POR ROTA LA 
NEGOCIACIÓN 
CON PABLO 
IGLESIAS | PÁG.17

DETENIDO EN 
LLEIDA POR 
GRITAR  POR LA 
CALLE  CON UN 
CUCHILLO | PÁG.9

ARRANCAN 
LAS OBRAS 
EN LA CALLE 
SANT MARTÍ 
DE LLEIDA | PÁG.3

FOTO: J.N./ Es peligroso por 
los desprendimientos

Turistas ‘se 
cuelan’ en 
Mont-rebei 
por el acceso 
cerrado

Organizan en el 
Cafè del Teatre 
un concierto 
solidario con 
temas de Dylan

| PÁG.14

| PÁG.35
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L’asseguradora del caçador que 
va matar dos agents rurals a Aspa 
rebutja fer front a la indemnització
Defensa que el doble crim no va ser un acte de caça
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’asseguradora d’Ismael Rodrí·
guez, el caçador que va matar 
dos agents rurals a Aspa, rebutja 
pagar la responsabilitat civil de 
300.151 euros que l’Audiència de 
Lleida li va imposar pel crim. En 
aquest sentit, Mussap va defen·
sar ahir, durant el judici d’apel·
lació que es va dur a terme  al 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que el moment 
del doble crim no es va produir 
com un acte de caçar i que per 
tant no pot estar assegurat a la 
pòlissa. Per la seva part, l’acusa·
ció particular, representada per 
l’advocat Pau Simarro, considera 
que l’argument és “absolutament 
absurd” perquè “no podem fer 

un parèntesi a la vida del caçador 
quan apareixen els agents rurals i 
tancar·lo quan els mata”, va expli·
car. Simarro defensa que el crim 

és un acte dolós i intencionat, i 
que l’asseguradora s’ha de fer 
càrrec de part de la indemnitza·
ció, que en total pujava 990.439 

euros, i després, si vol, reclamar·li 
el seu import a Ismael Rodríguez.

Segons l’acusació particular, 
l’argument de l’asseguradora és 
“inconsistent i sense fonament 
jurídic” i considera que el TSJC 
confirmarà íntegrament la sen·
tència emesa al febrer per l’Audi·
ència de Lleida, que ordenava a 
l’autor, Ismael Rodríguez, a pagar 
una indemnització de 990.439 
euros als familiars de les víctimes 
i part d’ella, 300.151 euros, que 
l’assumís la companyia assegura·
dora del caçador.  Simarro va in·
dicar que la resta seran reclamats 
pels perjudicats a la Generalitat 
a través del procediment de re·
clamació patrimonial per la falta 
de mesures de seguretat al cos 
d’Agents Rurals.

FOTO: N. G. / Rodríguez, quan va conèixer la decisó del jurat popular

Controlen un 
incendi en 
l’abocador de 
Fígols de Tremp

L’abocador de Fígols de Tremp 
va patir ahir un incendi en el 
seu interior. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats a les 15.28 hores 
per una persona que va alertar 
de la presència d’una columna 
de fum dins de l’abocador. Rà·
pidament, es va activar el cor·
responent protocol i fins al lloc 
es van desplaçar un total de 
cinc dotacions dels Bombers de 
la Generalitat. De fet, els efec·
tius van treballar amb equips 
d’aire perquè no els afectessin 
el fum ni les emanacions de la 
brossa cremada. El foc es va 
confinar a l’interior de l’aboca·
dor i a les 16.33 hores l’incendi 
ja s’havia aconseguit controlar.

FOTO: Bombers / Imatge de la 
zona afectada pel foc
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Alerten del constant pas 
de turistes per l’entrada 
tancada de Mont-rebei
L’alcalde explica que és perillós i que 
destorben els operaris que treballen 
L’accés principal al congost 
de Mont-rebei està 
tancat per les obres de 
sanejament. Està senyalitzat 
amb xarxes, panells en 
diferents idiomes i tanques. 
Però la gent hi continua 
passant, fent-ne cas omís.

Sant Esteve de la Sarga
REDACCIÓ
Així ho denuncia l’alcalde de Sant 
Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, 
que recalca el perill que supo-
sa  per la vida de qui desobeeix 
el tancament com l’afectació que 
té als treballadors de les obres. 
Unes reformes que s’estan fent, 
precisament, “per millorar la se-
guretat dels turistes i que dura-
ran almenys durant tot aquest 
mes”. En aquest sentit, ell mateix 
va penjar un vídeo a Twitter on 
es pot veure com cauen roques 
mentre hi ha persones que hi 
passegen. Navarra denuncia que 
tot i demanar “precaució, la gent 
passa igualment”. Sense anar 
més lluny, diumenge hi van arri-
bar dos autocars amb un cente-
nar de persones. Amb tota mena 
d’indicacions per restringir l’ac-
cés, Navarra remarca de nou ex-
tremar les precaucions i no pas-
sar. En aquest sentit, recorda que 
hi ha altres accessos. 

FOTO: Jordi Navarra/ Dos autocars aparcats a la zona de l’accés aquest diumenge, tot i estar restringit

FOTO: J.N. / Captura del moment en què es desprenien les roques
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La CUP va presentar ahir un re-
curs de reposició a l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella per ne-
gar-se a convocar un ple extra-
ordinari que els regidors de la 
formació anticapitalista havien 
demanat per tractar el tema de 
les indemnitzacions cobrades 
irregularment. La motivació de 
la convocatòria es fonamenta, 
segons la CUP, en l’omissió del 
deure d’elevar al ple l’informe 
d’Intervenció en què es detalles 
les percepcions indegudes dels 
regidors del mandat anterior, 
i en què l’alcalde, Josep Maria 
Dalmau, hauria percebut més 
de 40.000 euros de manera “in-
deguda”. La xifra puja a més de 

100.000 euros entre tot l’equip 
de govern anterior. Si l’alcalde 
no convoca el ple, la CUP em-
prendrà accions legals i porta-
ran aquest cas a la Fiscalia. La 
CUP al·lega que no convocar el 
ple extraordinari dins el termini 
establert per la llei, i a més no 
respectar l’ordre del dia propo-
sat pels regidors convocants, 
“és una vulneració d’un dret fo-
namental, i atempta contra el 
dret de representació política 
en condicions d’igualtat”. L’alcal-
de va enviar una notificació als 
regidors de la CUP en què pro-
posava convocar-lo el 10 de se-
tembre i fixant un ordre del dia 
diferent del que van trametre. 

La CUP portarà l’alcalde de 
la Torre de Capdella al jutge 
si no convoca el ple demanat

FOTO: ACN/ L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau

Primer dia laborable de mandat 
a la Diputació amb el nou equip 
de Govern, que preveu poder 
designar els càrrecs que ocupa-
ran les diverses àrees de gestió. 
Segons fonts republicanes, “es-
tan perfilats” però estan pen-
dents d’una reunió amb Junts 
que s’ha de fer “en els propers 
dies”. Així mateix, també “estem 

pendents de les comissions”. Tot 
i això confien que “aquesta set-
mana es tancarà”. Precisament 
ERC va tenir ahir una reunió 
“d’organització interna” per en-
carar el nou mandat. Cal recor-
dar que ERC es queda amb Vies i 
Obres, l’IEI i Promoció Econòmi-
ca, mentre que Turisme i Noves 
Tecnologies queda per Junts. 

Confien designar càrrecs de 
gestió i comissions durant els 
propers dies a la Diputació 

El jutjat contenciós administra-
tiu de Saragossa ha dictat una 
sentència favorable a l’Ajunta-
ment de Mequinensa amb la 
imposició de les depeses per un 
valor de 1.160.260,62 a Endesa 
per la liquidació dels impostos 
municipals derivats de les obres 
de repotenciació de la Central 
Hidroelèctrica executades per 

Endesa durant els anys 2007 a 
2011, amb una inversió de 45 
milions, segons va declarar al 
seu dia la mateixa empresa. Tal 
com recull la sentència, Endesa 
va invertir per repotenciar la 
Central Hidroelèctrica sense sol-
licitar els permisos municipals ni 
comptar amb les possibles auto-
ritzacions del Govern d’Aragó. 

Condemnen Endesa a pagar 
un milió a Mequinensa
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