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Detingut per 
agredir agents 
de la Urbana 
a Lleida 
La Guàrdia Urbana va dete
nir un jove de 23 anys com a 
presumpte autor d'un delicte 
d'atemptat contra els agents 
de l'autoritat i d'un delicte de 
furt. Un ciutadà va denunciar 
que li havien robat la bicicleta. 
Poc després, agents del cos van 
localitzar al carrer Riu Ter, a Ca
ppont, un home amb el vehicle 
sostret. Segons fons policials, 
aquest es va mostrar agressiu i 
va donar diversos cops de puny 
als agents que l'intentaven atu
rar, motiu pel qual va ser arres
tat. Posteriorment, la policia 
local de Lleida va retornar la bi
cicleta al seu propietari. 

Un parapentista, 
ferit en una pista 
semiabandonada 
d'Organyà 
Un parapentista va resultar ahir 
ferit en patir un accident en 
una pista semiabandonada per 
sota de la pista d'enlairament 
d'Organyà. Emergències va ser 
alertada a les 16.02 hores i fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
efectius del GRAE de Bombers 
en un helicòpter que van fer 
una primera atenció- i rescat i, 
després, el trànsfert amb heli
còpter del Sistema d'Emergèn
cies Mèdiques (SEM). 

Rescaten una parella 
desorientada al terme 
de les Avellanes 
i Santa Linya 
Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar ahir una parella 
que s'havia desorientat i per
dut després de sortir de les 
Avellanes i Santa Linya i diri
gir-se cap a la zona de Sant Ur
bà de Montclús. Els fets van te
nir lloc a les 14.40 hores. 

Un contenidor 
cremat i dos afectats 
a Jeroni Pujades 
Un contenidor ubicat al carrer 
Jeroni Pujades va quedar ahir 
totalment calcinat per un in
cendi que es va originar en el 
seu interior. A més, les flames 
va afectar altres dos que esta
ven al costat. Emergències va 
ser informada a les 15.00 hores 
i el van apagar els Bombers. 

Els Bombers atenen un total de 79 
avisos a la demarcació de Lleida 
per foc i accidents en la Revetlla 
Al -Segrià és _on va haver-hi més actuacions i a la 
capital del Segrià es van fer 91 trucades al112 
Lleida 
REDACCIÓ 

Els Bombers de la Generalitat van 
atendre un total de 79 avisos a la 
demarcació de lleida durant la 
Revetlla de Sant Joan, entre les 
20.00 hores de dimecres a les 
8.00 hores d'ahir. En aquest sen
tit, la majora de les alertes van 
ser incendis de vegetació i focs 
diversos com contenidors, tot i 
que també va haver-hi altres ser
veis com ara accidents de trànsit 
en els quals va ser necessària la 
intervenció dels efectius de cos. 
Així, van apagar 27 incendis de 
vegetació, 27 focs diversos, es 
van realitzar 19 dispositius pre
ventius i va haver-hi 6 actuacions 
en altres serveis. 

Un exemple dels serveis que 
es van dur a terme són el caixer 
que va cremar-se a _l'avinguda 
Doctor Pearson de Tremp; els in
cendis de matolls als carrers Camí 
de Picos i Guillem de Béziers de 
Lleida, al costat del pavelló Juan
jo Garra, a Rosselló, a Alcarràs, a 
Almenar i a Alpicat; contenidors, 

com els dos que van cremar al 
carrer Mercè Rodoreda de Tàrre
ga on les flames també van afec
tar dos turismes estacionats, i ac
cidents de trànsit com el que va . 
tenir lloc al quilòmetre 123 de la 
C-14, a Vilanova de l'Aguda, a les 
6.00 hores, quan un cotxe va pa
tir una sortida de via i va bolcar. 
El seu conductor, un home de SO 
anys, va ser trobat a uns metres 
dormint, ja que presentava símp
tomes d'anar begut, i va ser tras
lladat a l'Arnau de Vilanova. 

Cal indicar que el Segrià va ser 
la comarca on més avisos es van 
realitzar, un total de 36, seguida 
de l'Alt Urgel l (13), el Pla d'Urgell 
(6), la Noguera (5), l'Alta Ribagor
ça (4), l'Urgell (4), el Pallars Jussà 
(3), el Pallars Sobirà (2), la Segarra 
(2), el Solsonès (2), les Garrigues 
(1) i la Vall d'Aran (1). Pel que fa 
al conjunt de Catalunya, els Bòm
bers van atendre un total de 763 
avisos i es van apagar des de la 
mitjanit fins a 112 petits incendis 
de vegetació. 

D'altra banda, també van estar 

Nova jornada marcada 
per 1/ extinció dl incendis 
de vegetació a la província 
Lleida 
REDACCIÓ 

La demarcació de lleida va viure 
ahir una nova jor11ada marcada 
pels nombrosos incendis de ve
getació que van ser extingits pels 
efectius dels Bombers de la Gene
ralitat. El més gran es va produir 
al marge dret de la canalització 
del riu Segre a Lleida, on un foc 
va cremar 2.500 metres quadrats 
de vegetació. En aquesta ocasió, 
els serveis d'~mergències van ser 
alertats del foc a les 12.00 hores 
i es van activar un total de dues 
dotacions per apagar-ho. 

Així mateix, a la partida de Ru
fea de Lleida van quedar calcinats 
700 metres quadrats de matolls, 
mentre que a la partida Pla de 

Monsó es van cremar 1.000 me
tres quadrats de vegetació. 

D'altra banda, els efectius del 
cos també van extingir un incendi 
que va tenir lloc en un descampat 
del carrer Josep Baró Travé de la 
capital del Segrià, de la matei
xa manera que als marges de la 
C-13b al seu pas per Lleida. Els 
Bombers de la Generalitat tam
bé es van desplaçar al carrer de 
Dalt de Soses en ser alertats, a les 
16.42 hores, d'un incendi de ve
getació. A més, a la partida Font 
Vella de les Borges Blanques va 
cremar una petita superfície de 
canyes. Al camí dels Pagesos de 
Cervera els Bombers van apagar 
un foc que va calcinar 20 me- · 
tres quadrats de marges, men-

FOTO: L. M. / Els Bombers apagant un incendi a Ciutat Jardí, a lleida 

presents els voluntaris de Protec
ció Civil, mentre que el telèfon 
d'emergències 112 de Catalunya 
va atendre a la ciutat de Lleida 91 
trucades (en tot el territori català 
es va atendre 5.256 trucades que 
van generar 2.590 expedients). 
A més, els Mossos van desplegar 

' 
2.030 efectius per tota Catalunya 
i l'única afectació viària que va ha
ver-hi a la demarcació de Lleida 
es va produir a la C-26 a Castelló 
de Farfanya i a la C-53 a Bellcaire 
d'Urgell, en sentit Balaguer, per 
un camió que va causar diversos 
incendis de vegetació. 

FOTO: L M. / lmatge de l'incendi al marge dret de la canalització del riu 

tre que al carrer Tossa·l Blanc de 
Mollerussa els efectius del cos 
van extingir un altre incendi de 
vegetació. Finalment, a I'LP-7041, 
al terme municipal de Massal
coreig, van apagar un foc de ve
getació agrícola; a la C-26, a Ba
laguer, va haver-hi un incendi en 
uns camps sembrats, i a la Portel l 

va cremar-se un cabana. Ca l indi
car que ahir els termòmetres de 
la província de Lleida van regis
trar altes temperatures. Aques
tes, juntament amb els petards 
que encara es van llançar després 
de la Revetlla de Sant Joan, van 
propiciar que s'originessin molts 
d'aquests incendis. 
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Ocho jugadores denuncien 
que el Lleida falsificó sus firmas 

El extremo 
Joan Monterde 
es el tercer 
fichaje del 
conjunto azul El club lo niega y di ce no ten er notificación alguna 

Ocho jugadores del 
Ueida Esportiu habrían 
denunciada al club ante 
la justicia ordí na ria y la 
Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) acusandole 
de falsificar sus firmas en 
documentos. 

Lleida 
REDACCIÓN 
La noticia, desvelada por el perio
dista Àngel García de la cuenta de 
twitter cazurreando.com, aporta 
unas capturas de pantalla de la 
supuesta denuncia en la que se 
detalla que "el denunciante ma
nifiesta que en la fecha y horas 
señaladas recibe las alegaciones 
del Lleida Esportiu presentadas 
ante AFE en repsuesta de una 
deuda que tiene el club con el di
cente, el cuat ya puso en conoci
miento de dicha entidad (AFE)". 

El Betis honra a 
Miki Roqué en el 
noveno aniversario 
de su muerte 
El Betis honró este miércoles 
la memoria de su jugador Miki 
Roqué al cumplirse el noveno 
aniversario de su fallecimiento 
a los 23 años, el 24 de junio de 
2012, debido a un cancer óseo. 

"Nueve años desde que te 
marchaste al cuarto anillo (del 
estadio). Y no hay un solo día 
en que no nos acordemos de 
ti. Eres eterno, Miki Roqué", 
manifestó el club verdiblanco 
en su cuenta de Twitter sobre 
su central, que murió hace jus
to nueve años en una clínica de 
Barcelona a causa del cancer 
que le obligó a anunciar su re
tirada en marzo de 2011. 

Miki Roqué nació el 8 de ju
lio de 1988 en Tremp y se for
mó en las categorías inferiores 
de la UE Lleida, pero en edad 
juvenil fue reclutada por el Li
verpool, con cuyo primer equi
po debutó con 17 años en un 
partido de la Liga de Campeo
nes. Tras sucesivas cesiones al 
Oldham Athletic, al Xerez y al 
Cartagena, Roqué fichó por el 
Setis en 2009 y militó durante 
dos temporadas en el filial, has
ta que Pepe Mel Jo hizo debu
tar con el primer equipo. 

El texto añade que "al revi
sar la documentación se percata 
que han falsificada el documen
to firmandolo en su nombre. Di
cho documento es un supuesto 
acuerdo que llega el dicente con 
el club, en el cuat este no recta
maría ninguna deuda con el mis
mo ( ... ) El documento falsificada 
esta fechadi el día 28/05/2021". 

"El dicente manifiesta que en 
dicha situación se encuentran 
otros siete jugadores mas que 
han interpuesto denuncia o inter
pondrían en futuros días", añade. 

El Lleida Esportiu y el fut bolis
ta Joan Monterde han llegado 
a un acuerdo para su incor
poración una vez finalizada 
su vinculación con el Levan
te. El extremo derecho se ha 
comprometido con la entidad 
para las próximas dos tempo
radas. 

Fuentes del Lleida aseguraron 
ayer no haber recibido ninguna 
notificación al respecto y nega
ron las acusaciones. "¿Qué nece
sidad tenemos de falsificar nada? 
Si no hubiese acuerdo con el fini
quito se negocia como se ha he
cho siempre", explicaran desde el 
Camp d'Esports. 

FOTO: L. M. f Monterde ha firmado por dos temporadas 

Monterde, que en diciem
bre cumplira 24 años, llega al 
Camp d'Esports procedente 
del filial valenciana, en el que 
ha militado las últimas cuatro 
temporadas. Formado inicial
mente a las categorías inferia
res del Villarreal, el futbolista 
aterrizó en la cantera levanti
nista en edad cadete y com
pletó su etapa de formación 
hasta asentarse en el segundo 
equipo y convertirse en una 
de las referencias como ca
pitan. Ademas, el valenciana 
debutó con el primer equipo. 
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Eurocopa I Copa América I Brasil Serie A .LIIf'i)Qulnl•l• tle Lalmañana 
LA {UINitLA KNU::>. L.tl. RIP/3 o 

UJII21 1 2"GRUPOA 2"GRUPOB 1 x 2 IJl<! 

2 1°GRUPOA 2"GRUPOC 1 x 1 1X2 
3 1°GRUPOC 3• GRUPO 0/E/F 1 x 1X 
4 1°GRUPO B 3° GRUPO AID/E/F 1 x 2 1 1X 
5 2"GRUPO O 2°GRUPO E 1 x 2 1X2 
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18:00 EC G1oup A !!!Jï 

1800 ECGroupA ~ 

6 1°GRUPO F 3• GRUPO AIB/C 1 x 1 1X 
7 URUGUAV PARAGUAV 1 x 1 1 
8 ~RGENTINA BOLIVIA 1 1 
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11:00 EC Group E lli!n 

9 GRÉMIO FORTALEZA 1 x 1 1 
10 PALMEIRAS BAH lA 1 1 
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illl!r t1 11111 IS_OO ECGrouof ~ !i fr.~nct -11 JUVENTUDE FLAMENGO 1 x 2 2 x 
12 SANTOS AT-MINEIRO 1 1 
13 CEARA SAOPAULO 1 x 2 2 x 
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14 T PARANAENSE CHAPECOENSE 1 
P15 FLUMINENSE CORINTHIANS 2-2 

1.293 APUESTAS - ¡g rs-€UROS 
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11:00 fCGroupD ~ ~ S cet~ nd 

18:00 ECGrouoD Croiltia !i C~echRep 

VARIANTES: S -7 DOSES: ..... COLUMNA BASE 

2 - 4 1- ACIERTOS: 4-6 llljJ¡ri lJ limiti 
15:00 ECGroupE Swtden !:Q Slovakla 

SIFICACI · 1 , ene A EN LAS CONDICIONES NO ENTRA H PLENO AL 15 

~ •• , ••• o 

HORA DIA 
2"GRUPOA 2°GRUPOB 18:00 SàbZ6-06 
1°GRUPOA 2°GRUPOC 21:00 SóbZ6-06 
1°GRUPOC 3' GRUPO DIE/F 18:00 Dom 27-06 
1°GRUPO B 3' GRUPO AID/ElF 21 :00 Dom 27-06 
2'GRUPO O 2'GRUPO E 18:00 Lun 28-06 
1'GRUPO F 3' GRUPO AIB/C 21:00 Lun 28-06 
URUGUAV PARAGUAV 2:00 Mar 29-06 

RGENTINA BOLIVIA 2:00 Mar 29-06 
GRÉMIO FORTALEZA 1:00 Lun 28·06 
PALMEIRAS BAH IA 1:00 Lun 28-06 

1 Athleti::o/PR 4 12 . 4 o o 7 1 
2 Fortaleza/CE s 11 3 2 o 9 3 
3 RB Bragantino/! s 11 3 2 o 13 8 
4 Pameiras/SP s 10 3 1 1 9 4 
s Atléti::o Mnero/ 4 9 3 o 1 4 2 
6 Flumnense/RJ s 9 2 3 o s 3 
7 Bahia/BA s 8 2 2 1 8 s 
8 Atléti::o/GO 4 7 2 1 1 4 2 
9 Santos/SP s 7 2 1 2 s s 
10 CR Flamenç¡o/R 3 6 2 o 1 s 3 
11 Comthians/SP s s 1 2 2 3 4 
12 Ceara SC/CE s s 1 2 2 6 8 
13 IntemacbnaVR! s s 1 2 2 s 9 UVENTUDE FLAMENGO 16:00 Dom 27-06 
14 Juventude/RS s s 1 2 2 3 8 isANTOS AT.MINEIRO 1:30 Lun 28·06 
1S Sport Recife/PE s 4 1 1 3 3 s CEA RA SAOPAULO 1:30 Lun 28·06 
16 Cuiabii/MT 3 - 2 o 2 1 2 3 T.PARANAENSE CHAPECOENSE 1:00 Lun 28-06 
17 Chapecoense/5 4 2 o 2 2 2 7 FLUMINENSE CORINTHIANS Ll: O Dom27-06 
18 Sao Paulo/SP s 2 o 2 3 1 6 xo s 
19 Amérk:a Mlneirc s 1 o 1 4 1 6 
20 Grêmb/RS 3 o o o 3 2 s 
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