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FOTO: Tony Alcántara / Imatge d’arxiu del novembre de 2017 de les tasques d’excavació al Pla de fosses

Identificades altres dues
víctimes de la Guerra
Civil enterrades al Soleràs
Són un soldat republicà nascut a
Ripoll i un soldat franquista de Burgos
Un soldat republicà de Ripoll i un soldat franquista de
Fuentemolinos va ser dues víctimes de la Guerra Civil
enterrades al Soleràs i que han estat identificades.
Lleida
REDACCIÓ
Un soldat republicà nascut a Ripoll (Girona) i un soldat franquista
originari de Fuentemolinos (Burgos) són les dues últimes víctimes

Rescaten un
excursionista
accidentat a Sant
Esteve de la Sarga
Els membres del GRAE de Bombers, amb un helicòpter, van
rescatar el dilluns un excursionista que va patir un accident
quan es trobava al Congost de
Mont-rebei, al municipi de Sant
Esteve de la Sarga. L’avís va ser
a les 18.59 hores. La persona
accidentada presentava forts
dolors lumbars i va ser traslladada a l’Hospital de Tremp.

de la Guerra Civil identificades.
Els dos homes estaven enterrats
a la fossa del Soleràs de les Garrigues, oberta l’any 2017 en una de
les excavacions del Pla de fosses.
En aquesta fossa, els arqueòlegs

hi van trobar 146 individus. És la
fossa més gran excavada fins ara
a Catalunya pel que fa al nombre
de persones trobades. El procediment per dur a terme les identificacions es basa en la comparació
de les restes humanes amb els
perfils genètics de familiars de
víctimes, en aquest cas les restes
òssies ha coincidit amb la genè-

Extingit a Alguaire un foc
de vegetació agrícola
Un incendi va calcinar ahir una
superfície total de 2.000 metres
quadrats de vegetació agrícola
al terme municipal d’Alguaire,
concretament a zona coneguda
com Tabac. En aquest sentit, els
serveis d’emergències van ser
alertats de la presència d’una
columna de fum a les 11.29 hores. Ràpidament, es va activar el
corresponent protocol d’extinció d’incendis i fins al lloc dels
fets es van desplaçar un total
de quatre dotacions terrestres

dels Bombers de la Generalitat.
D’aquesta manera, els efectius
dels cos comunicaven a les 12.44
hores que el foc ja estava extingit, havent afectat una superfície de 2.000 metres quadrats.
Per altra banda, a les 11.32 hores emergències va ser alertada
d’un altre incendi de vegetació
agrícola que es va originar a
Corbins, a la zona de Gili Alt. En
aquesta ocasió es van desplaçar
tres dotacions dels Bombers i va
cremar una superfície petita.

tica dels respectius nebots. Amb
aquestes dues noves identificacions, el programa d’identificació
genètica ja ha permès posar nom
i cognom a set persones localitzades en fosses de la Guerra Civil,
sis de les quals estaven enterrades al Soleràs.
El soldat republicà és un dels
germans Sabatés Homs. Podria
ser en Joan o en Josep Maria.
Van néixer a Ripoll, però després
van viure a Torelló (Osona). Tots
dos van morir a la Guerra Civil.
Els estudis antropològics acabaran de confirmar de qui es tracta.
En qualsevol cas, el nebot desconeixia que tenia un tiet enterrat
al Soleràs. El soldat de l’exèrcit
franquista és Modesto Sualdea
García. La fossa del Soleràs comptava amb una rasa amb 25 soldats
rebels. Els franquistes van anotar
els seus noms en documents localitzats a l’Ajuntament del Soleràs. Tècnics de la Direcció General
de Memòria Democràtica van investigar i van aconseguir contactar amb familiars del soldat, que
viuen a Fuentemolinos.
Com ja s’ha fet amb la resta
d’identificats, la Direcció General
de Memòria Democràtica retornarà pròximament les restes dels
dos soldats a les seves famílies.
Amb aquesta el programa suma
set identificacions. Els altres cinc
identificats són Elio Ziglioli, localitzat en una fossa de Castellar del
Vallès, i Leandro Preixens, Ramon
Jové, Maria Teresa Mir i Josep
Moles, trobats al Soleràs.
Les persones amb familiars
morts a la guerra que vulguin donar una mostra genètica s’han
d’inscriure al cens de persones
desaparegudes de la Generalitat.
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és l’encarregat d’extreure
la mostra del frotis bucal. La donació és gratuïta, indolora i clau
per poder identificar les víctimes
de les fosses comunes. El Pla de
fosses, en marxa des del gener de
2017, planifica i prioritza l’obertura de fosses i els treballs per identificar-ne les víctimes.

Obres a
l’església de
l’Assumpció del
Pont de Suert
L’església de l’Assumpciò del Pont
de Suert està aquests dies en
obres, concretament en el seu exterior, on s’està millorant la coberta afectada per algunes filtracions.
El Departament de Cultura de la
Generalitat i l’Ajuntament del Pont
de Suert va iniciar fa uns mesos els
tràmits per a la declaració de l’església com a Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN), que és la catalogació de màxima protecció com a
monument històric. Aquesta església és una obra d’enginyeria de
l’arquitecte Eduardo Torroja, que
en el moment de la construcció
del temple era també màxim responsable d’Endesa i un referent
a nivell mundial en cobertes i formigó. El disseny de l’església es va
materialitzar en una construcció
lleugera, però també sensible als
factor externs.

Els veïns del Pla de
l’Ermita celebraran
les seves festes del
dia 16 a 18 d’agost
Els veïns del Pla de l’Ermita han
organitzat per als pròxims dies
16, 17 i 18 d’agost la festa major del nucli, que inclourà una
baixada de falles la nit del dia
16 des de tres faros (petits, mitjans i grans). A més, aquell mateix dia també està previst que
es porti a terme un cercavila
per la tarda i ball de nit després
de les falles. El dia 17 està previst un campionat de futbol pel
matí i per la tarda xocolatada,
festa ‘holi’ i festa de l’escuma,
mentre que per la nit hi haurà
un sopar popular i ball. El dia 18
hi haurà missa i visita a l’ermita
per dipositar desitjos.

ANUNCIO
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 abril, sobre Modificaciones
Estructurales de Sociedades Mercantiles (en adelante, LME), en corrección del anuncio
publicado en el diario “La Mañana” el 28 de junio de 2.019, se hace público que la
Junta General extraordinaria y universal de la sociedad “CARBURANTS TEIXIDO, S.L.”
(sociedad absorbente), celebrada el 2 de enero de 2.019, adoptó, por unanimidad y de
conformidad con el artículo 49.1 de la LME, por estar la sociedad absorbida íntegramente
participada por la sociedad absorbente, el acuerdo de aprobar la fusión por absorción de
la sociedad “CARBURANTES BELLCAIRE, S.A.U.” (sociedad absorbida) por la sociedad
“CARBURANTS TEIXIDO, S.L.” (sociedad absorbente).
La fusión implica la transmisión en bloque del patrimonio de la sociedad absorbida a
la sociedad absorbente la cual adquirirá por sucesión universal todos los derechos y
obligaciones de la sociedad absorbida y la disolución sin liquidación de la sociedad
absorbida, circunstancia que conllevará la extinción de la misma. Se han utilizado como
balances de fusión de ambas compañías los cerrados a 31 de diciembre de 2.018.
A los efectos anteriores, se pone de manifiesto que a la presente fusión por absorción le
resulta de aplicación el procedimiento simplificado previsto en el artículo 49 de la LME, de
conformidad con el artículo 52 de la misma LME.
Según el artículo 42 de la LME, el acuerdo de fusión se ha adoptado sin necesidad de
publicar o depositar previamente los documentos exigidos por Ley, al haberse adoptado en
Junta General universal y por unanimidad de todos los socios con derecho a voto.
En cumplimiento de lo que prescriben los artículos 43 y 44 de la LME, se hace constar el
derecho que asiste a todos los socios y acreedores de las sociedades a fusionar, de solicitar
y obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión por absorción y de los balances de fusión, y
el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión por absorción en el plazo de un mes, a
contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por absorción.
En Lleida, a 2 de agosto de 2.019, las dos administradores solidarias.

