
“Cap dels dos xofers va dir 
que hi havia un tercer vehicle 
implicat”, afirmen els Mossos
Els dos acusats de provocar l’accident en què va 
morir una jove de les Borges s’inculpen entre ells

“En un primer moment cap dels 
dos conductors va dir als primers 
Mossos van arribar que hi havia 
un tercer vehicle implicat. A un 
agents no li quadraven els danys 
que tenia el BMW, conduit per 
l’acusat, i seguint els líquids que 
hi havia a terra va arribar al canal 
i va veure el Mercedes de la víc-
tima”. Així de contundent va ser 
l’explicació d’un dels policies que 
va portar la investigació de l’ac-
cident mortal que va tenir lloc el 
16 d’octubre de 2016 a l’N-240, a 
Lleida, en què va morir una jove 
de 27 anys de les Borges Blan-
ques, Marta Soria, durant el judi-
ci que es va celebrar ahir a jutjat 
penal 2 de Lleida (tot i que la vista 
es va fer una de les noves sales). 
D’altra banda, els dos acusats es 
van donar les culpes entre ells.

Així mateix, va expressar que 
“l’accident era inevitable” i que 
el cotxe de la víctima “no va en-
vair el sentit contrari”. Durant les 
declaracions dels Mossos, els dos 
advocats de la defensa del prin-
cipal acusat van intentar desvin-
cular el seu client de la respon-
sabilitat del sinistre. Un va voler 
demostrar que l’altre acusada va 
colpejar lateralment el vehicle de 
l’home quan intentava reincorpo-
rar-se al carril de d’avançament 
i això va fer que sortís disparat i 
xoques amb el cotxe de Marta 
Soria. L’altre va intentar inculpar 
la víctima dient que va donar po-
sitiu en alcohol i que anava més 
ràpid de la velocitat permesa.

Però els Mossos van descar-
tar-ho, ja que quedava “clar” que 
l’acusat va colpejar per darrera el 
cotxe de l’altra acusada i va im-
pactar contra el vehicle la vícti-
ma. Sobre la velocitat i l’alcoholè-
mia, van puntualitzar que l’home 
també va donar positiu, però en 
cap cas eren nivells penals. I van 
indicar que la víctima va fer una 
maniobra instintiva desplaçant-se 

Busquen 
una dona 
de 73 anys 
desapareguda 
al Vilosell

Crema part de 
la teulada d’una 
casa de Palau 
de Noguera

Tres hectàrees 
agrícoles 
cremades als 
Vilars d’Arbeca

Els Mossos d’Esquadra i els 
Bombers de la Generalitat 
busquen una dona de 73 
anys va desaparèixer ahir 
al Vilosell (Les Garrigues). 
Segons van explicar fonts 
dels serveis d’emergències, 
aquest van ser alertats cap 
a les 19.00 hores, ja que la 
dona no havia tornat a ca-
sa. Així, es va iniciar la re-
cerca, però al tancament 
d’aquesta edició encara 
no havia aparegut. La poli-
cia catalana va indicar que 
la dona acostuma a anar 
acompanyada d’un gos.

La xemeneia i part de la teulada 
d’una casa del Raval de Dalt de 
la localitat de Palau de Nogue-
ra, nucli pertanyent a Tremp, 
van cremar-se ahir per un in-
cendi. Així mateix, el foc també 
va afectar el llosat de l’habitat-
ge. Els serveis d’emergències 
van ser alertats a les 12.16 ho-
res, i després d’apagar el foc els 
Bombers de la Generalitat van 
fer la corresponent revisió del 
llosat de la casa per tal d’asse-
gurar-se que no quedava cap 
punt calent.

Un incendi de vegetació agrí-
cola va calcinar ahir un total de 
tres hectàrees de camps en la 
zona de la Fortalesa dels Vilars 
d’Arbeca. Els serveis d’emer-
gències van ser alertats del 
foc a les 00.34 hores i es van 
desplaçar tres dotacions dels 
Bombers, que van donar per 
extingit l’incendi una hora i 
mitja després. D’altra banda, a 
les 14.39 hores els efectius del 
cos també van ser informats 
d’un incendi a les 14.39 hores 
i es van desplaçar quatre dota-
cions. En aquest cas, el foc va 
afectar una petita superfície.

El pare de la víctima, Carles Soria, 
va manifestar ahir que la família 
espera que “es pugui fer justícia 
d’una vegada”. “Han estat 4 anys 
molt durs i esperem que sigui un 
judici just per a ella i que, d’una 
vegada per totes, pugui descan-
sar tranquil·la”, va dir. I va afegir 
que “van ser uns terroristes a la 
carretera. Matar no és gratis”.

Carles Soria: 
“Esperem que 
es faci justícia 
d’una vegada”

FOTO: Ó. B. / Els pares de la jove que va resultar morta en l’accident

a la dreta per evitar l’accident. “En 
18 anys mai havia vist una defor-
mitat en els cotxes d’aquell tipus”, 
va expressar un dels agents. El 
pèrit va determinar que el vehi-
cle de l’acusat anava a entre 138 
i 160 km/h en un tram de 90, tot i 
que ell ahir va dir que anava a uns 
100 km/h. A més, van dir que els 
cotxes tenien un “rol de persegui-
dor-perseguit”, descartant la cur-

sa. L’home va sortir d’un restau-
rant de Lleida minuts després que 
la dona i “la volia agafar, amb una 
conducció ràpida”. També van dir 
que les llums del cotxe de l’acu-
sat estaven apagades, com va dir 
un dels primers agents en arribar, 
però dies després en analitzar-ho 
estaven enceses, sospitant que al-
gú va manipular l’interruptor per 
ocultar-ho. “Cap conductors que 

va arribar, ni Bombers, ni Mossos, 
ni sanitaris ho va tocar”.

L’acusat va dir que el vehicle de 
l’altra acusada va xocar amb ell i 
que “la família busca un culpable,  
però no sóc jo”. Per la seva banda, 
l’altra acusada  va dir que “no vaig 
veure el BMW, que em volia avan-
çar, i vaig notar el cop i vaig perdre 
el control. Jo no vaig veure el Mer-
cedes”, conduit per la víctima. 
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Cuixart enviarà una carta a Pedro 
Sánchez per reclamar l’amnistia
Relatores de l’ONU i el Consell d’Europa exigeixen l’alliberament
Barcelona
ACN
El president d’Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, enviarà una carta 
al president del govern espan-
yol, Pedro Sánchez, per reclamar 
l’amnistia com el primer pas per 
començar a resoldre el conflicte 
polític. L’entitat va denunciar el 
tercer aniversari “trist, lamenta-
ble i vergonyós” de l’empresona-
ment de Cuixart, i també de Jordi 
Sànchez, i va recordar els “2.800 
represaliats” amb una instal·lació 
a plaça Catalunya. L’acció simula-
va cel·les, on els barrots són bo-
lígrafs, que empresonen fotogra-
fies de “represaliats”, i s’emplaça 
els ciutadans a retirar un bolígraf 
per signar la carta que es farà 
arribar a la Moncloa. A la carta, 
Cuixart assenyala que “una am-
nistia que posi el comptador a 
zero és fonamental”. Argumen-
ta que és una via que preveu la 
Constitució i que és políticament 
possible “per ser aprovada re-
quereix la mateixa majoria par-
lamentària que l’ha fet a vostè 
president”. “Abandoni la por i faci 
aquest pas decisiu per afrontar 
d’una vegada per totes un diàleg 
sense condicions i una negociació 
honesta per resoldre el conflic-

te”, escriu el líder d’Òmnium. La 
relatora especial dels defensors 
dels drets humans de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides (ONU), 
Mary Lawlor, i la ponent general 
sobre la situació dels defensors 
dels drets humans de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell 
d’Europa, Alexandra Louis, van 
demanar l’alliberament de Jordi 
Cuixart, quan es compleixen tres 
anys del seu empresonament. 
Lawlor va recordar que el 2019 el 
Grup de Treball sobre Detencions 
Arbitràries de l’ONU va conside-
rar que la presó de Cuixart “vio-
lava” la Declaració Universal dels 
Drets Humans i el Pacte Interna-
cional de Drets Civils i Polítics, i 
la va titllar “d’arbitrària”. Per això 
considera que Cuixart “hauria de 
ser alliberat”. Louis va considerar 
“preocupants” les condicions de 
l’empresonament de Cuixart, que 
ha qualificat de “particularment 
dràstic”. La relatora del Consell 
d’Europa ha cridat les autoritats 
espanyoles a “revisar les seves 
decisions” a l’entorn de l’empre-
sonament de Cuixart, en particu-
lar sobre les “restriccions” a les 
quals està subjecte, i a “conside-
rar posar-lo en llibertat condicio-
nal tan aviat com sigui possible”.
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FOTO: Jordi Alsina / Des de Lleida i Tremp també van participar cotxes i motos fins a Lledoners

Centenars de vehicles encerclen Lledoners 
pels tres anys de l’empresonament dels ‘Jordis’
Set marxes de vehicles van confluïr ahir a la presó de Lledoners coincidit amb els tres anys 
d’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Segons l’ANC, l’acte va mobilitzar fins a 1.500 
cotxes i motos que van sortir de set punts diferents del país: L’Aldea, Barcelona, La Jonquera, Lleida, 
Puigcerdà, Tremp i Vic. La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va llegir un manifest i va apuntar 
que han estat “tres anys de resistència i lluita del moviment independentista”.

El PNC 
nomena Pascal 
candidata a 
les eleccions 
al Parlament
El Partit Nacionalista de Cata-
lunya (PNC) ha proclamat la 
seva secretària general, Marta 
Pascal, candidata a les eleccions 
al Parlament. En una nota de 
premsa, la formació nacionalis-
ta va informar que Pascal -l’úni-
ca candidata a les primàries per 
Barcelona- encapçalarà la llista, 
i que el partit ja es prepara per 
escollir els candidats de Girona, 
Tarragona i Lleida. Pascal troba 
“fonamental” que el PNC tin-
gui representació al Parlament 
“per transformar el país”. El 
PNC té decidit presentar-se en 
solitari.

Gemma 
Montull no 
entrarà a presó 
i farà treballs 
comunitaris
L’Audiència de Barcelona ha de-
cidit substituir l’ingrés a presó 
de Gemma Montull, filla de la 
mà dreta de Fèlix Millet al Pa-
lau de la Música, per treballs 
en benefici de la comunitat. El 
tribunal li suspèn la pena de 
quatre anys de presó durant 
cinc anys amb la condició que 
no delinqueixi durant aquest 
temps, que faci 365 dies de 
treballs en benefici de la co-
munitat i que pagui 500 euros 
mensuals a banda dels béns 
immobles ja embargats com a 
garantia i pagament de la res-
ponsabilitat civil.

El president del Parlament, Ro-
ger Torrent, ha tancat el període 
de consultes amb tots els partits 
i obre ara un termini per intentar 
una investidura. Si, com es pre-
veu, no es presenta cap candidat, 
les eleccions seran el 14 de febrer. 
El president del Parlament, Roger 
Torrent, comunicarà dimecres al 
ple de la cambra que cap candi-
dat no s’ha postulat per ser inves-
tit. Torrent ho recollirà en el que 
s’anomena “resolució raonada”, 
que notificarà als grups dimecres 
que ve, al ple, i que es publicarà 
al Butlletí Oficial del Parlament 
també dimecres, 21 d’octubre, 
perquè sigui efectiva des de l’en-
demà, el 22. El ple de dimecres 
començarà abans i amb aquesta 
comunicació de Torrent. Els líders 
parlamentaris tindran un torn 

d’intervenció. És la primera ve-
gada que, al Parlament de Cata-
lunya, s’activa així el rellotge elec-

toral. Aquesta resolució raonada 
també permet, segons van argu-
mentar els lletrats de la cambra, 
posar en marxa el compte enre-
re. Fins ara, s’havia engegat amb 
investidures fallides, com la d’Ar-
tur Mas el novembre del 2015 
o la de Jordi Turull el març del 
2018. Aquesta resolució es con-
sidera un “acte equivalent” a la 
investidura fallida.  

La publicació al Butlletí Oficial 
del Parlament no serà fins al 21 
d’octubre, perquè les eleccions 
puguin caure en diumenge, el 
14 de febrer del 2021. Si no, el 
termini legal acabava el dime-
cres 10 de febrer. Torrent ja va 
avançar que només faria servir 

aquest “petit marge”, va dir, per-
què els comicis siguin en diumen-
ge.

Torrent engega el calendari electoral, 
que porta a eleccions el 14 de febrer

FOTO: ACN El president del 
Parlament Roger Torrent
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