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"UNA FERIDA QUE NO ESTÀ TANCADA" 

Identifiquen 117 lleidatans que 
van ser represaliats als camps de. 
concentració franquistes de Lleó 
Un "activista de la memòria històrica" publica els seus noms 
en un llibre i afirma que una bona part d'ells van ser executats 
Al menys11711eidatans 
van estar reclosos en 
presons o camps de 
concentració franquistes a 
l'anomenat 'Gulag de Lleó', 
segons revela l'escriptor i 
historiador vocacional José 
Cabañas en el seu llibre 
'Convulsions'. 

lleida 
Dl EGO ARANEGA 

Cabañas, que s'autodenomina 
"activista de la memòria històri
ca", ha realitzat una investigació 
ingent , revisant bona part dels 
14.500 expedients penitencia
ris dels camps de concentració 
de lleó durant la Guerra Civil o 
la postguerra. l'historiador es va 
fixar en aquells reus amb noms 
d'aparença catalana i així va se
leccionar 546 presoners de Cata
lunya, tot i que ha d'haver molts 
més (de fet, ja ha rescatat un al
tre mig centenar). Dels 546 rela
cionats, 308 eren de Tarragona; 
121 de Barcelona; 90 de lleida i 
27 de Girona. Pel que fa als llei
datans, cal afegir un altre llistat 
amb 27 persones enterrades a les 
fosses comunes del cementiri de 
lleó i que van estar al camp de 
concent ració de Sant Marees. 

Molt amable, Cabañas ha fa
cilitat a lA MAÑANA els llistats 
amb tots els noms dels lleidatans 
(castellanitzats i amb alguna erra
da original) i una breu ressenya 
de cadascú, que apareixen a les 
pàgines 4 i S d'aquest diari. El lli
bre Convulsions (Editorial Base) 
ofereix un dibuix molt complet 
sobre el destí de centenars de 
soldats republicans de Catalun
ya que, després de la batalla de 
l'Ebre (1938), van acabar en di
versos camps de concentració 
de Castella i lleó. També aporta 
ressenyes més àmplies dels pre
sos catalans que van patir els 
camps de concentració a lleó, 
que Cabañas bateja com Gulag 
"perquè eren ca mps de treballs 
forçats, on les condicions eren 

penoses i moria molta gent a dia
ri". La majoria dels represaliats 
naturals o residents a Lleida van 
patir la especialment atroç Pri
sión Central de Santocildes, a As
torga (78); a més de 7 presoners 
i 1 pres a Sant Marees de Lleó, 2 
presoners al camp Santa Ana-La 
Pajera d'Astorga; un presoner al 
camp de Casa Ponga de Valencia 
de Don Juan, i un altre a la Prisión 
Provincial de Lleó. L'historiador 
distingeix entre presos preven
tius o condemnats per tribunals 
franquistes o detinguts per ordre 
del governador civil, i presoners, 
que eren soldats republicans que 
no van ser jutjats ni condemnats. 
Els altres 2711eidatans identificats 
van ser enterrats en fosses comu
nes al cementiri de Lleó. Cal des
tacar que la causa de mort majo
ritària d'aquests va ser l'aturada 
cardíaca però, segons Cabañas, 
això amaga la realitat, basada en 
execucions i maltractaments. 

SUMARIS REPRESSIUS 

Aquesta investigació històri
ca revela que "els sumaris i les 
sentències són una mostra de la 
magnitud de la repressió que els 
insurrectes triomfants van aplicar 
sobre els vençuts lleials. Contras
ta la gravetat de les condemnes 
imposades pels fets que en les 
sentències es declaren provats", 
segons Cabañas. També hi ha re
ferències puntuals i concises a les 
represàlies que van patir alguns 
dels seus parents. 

D'aquí la importància de l'aflo
rament dels seus noms, dades 
personals, número de sumari i 
altres informacions amb l'objec
tiu que surtin de l'oblit. De fet, la 
majoria no consta en cap registre 
ni han _,estat reivindicats per cap 
entitat de memòria històrica. En 
molts casos, ni tan sols les famí
lies en saben res. Segons el re
compte de Memorial Democràtic 
de la Generalitat, només uns 40 
catalans van estar en camps fran
quistes de la província de Lleó. 

FOTO: Famfiia de Josep Esteve Vilagran / Presos forçats a treballar en un camp de concentració franquista 

r 
Paul Preston qualifica la 
tasca de José Cabañas 
com a " imprescindible" 
José Cabañas (Lleó 1955) va viu
re a Jiménez de Jamuz fins que es 
traslladà a 1974 a Barcelona, on 
es diplomà en Enginyeria Tècni
ca Industrial. Resideix a Ourense 
des de 1988 i és cap de serveis 
de la presó de Pereiro d'Aguiar. 
La seva vocació per la memòria 
històrica va sorgir arran de les 
seves vivències personals. El seu 
avi matern, un oncle i una quin
zena més de veïns de Jiménez 
de Jamuz van ser assassinats du
rant la guerra i "encara no sé res 
del que va passar", segons Ca
bañas, que afegeix que "les feri-

des no estan tancades i el dolor 
creix entre els descendents dels 
assassinats, sobretot quan vas 
envellint i no arriben respostes". 

La seva última investigació ha 
estat qualificada d'"imprescin
dible" pel prestigiós hispanista 
Paul Preston, que ha prologat el 
llibre: "És un dels historiadors lo
cals sense els quals no sabríem 
res de les atrocitats comeses en 
moltes províncies", escriu l'his
toriador britànic en el pròleg 
d'un volum que té el suport del 
Memorial Democràtic. La pre
sentació de Convulsions es farà 

José Cabañas és de Lleó però 
treballa en una presó d'Ourense 

abans de final d'any a Barce
lona. També ho faria a lleida 
si algú el convida o l'interessa. 
"Estaria encantat", afirma. -
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LLISTAT DELS PRESOS I PRESONERS LLEIDATANS AL 'GULAG' DE LLEÓ 

TRAL D'ASTORGA [QUARTER DE SANTOCILDES] 
(78 PERSONES) 
Agullana Roque, Eugenio. De 33 anys (28 d'abril de 1905), natural de Senterada, casat, paleta 
Aloy Barrull, José. De 23 anys (15 de març de 1916), natural d'Alfarràs, solter, pagès 
Amigó Estadella, Antonio. De 36 anys (26 de març de 1902), natural de Butsènit i veí de la Porte
lla, casat amb Dolores Roig Caselles i pare de quatre fills, pagès 
Amorós Cucó, Antonio. De 68 anys (setembre de 1870), natural de Suterranya (annexat a Tremp), 
casat i pare de quatre fills, pagès 
Arcalís Pagés, Alberto. De 30 anys (28 d'octubre de 1910), natural de Vilamur (fill dl\lfonso Arca
lis Vigatà), casat amb Angela Raubert Andreu i pare de dos fills, paleta 
Arcalís Vigatà, Alfonso. De 63 anys (29 de setembre de 1875), natural de Vilamur, casat i pare de 
dos fills, pagès 
Arfelis Giribert, Miguel. De 36 anys (2 de febrer de 1902), natural d'Almacelles, casat i pare de 
tres fills, xofer 
Botargues Forcada, Andrés. De 34 anys (2 d'abril de 1904), natural de la Portella, casat i pare d'un 
fill, pagès 

Façana i accés al Quarter de Santocildes, a Astorga 

Bullit Casals, Frandsco. De 40 anys (30 de març de 1898), natural d'Alcarràs, casat amb Agustina lbañez Raves i pare d'un fill, pagès 
Campalans Torrelles, Andrés. De 24 anys (30 d'octubre de 1913), natural de Vilanova de Segrià, solter, pagès 
Castells Claverol, Antonio. De 42 anys (26 de febrer de 1896), natural de Vilamitjana, solter, pagès. 
Claverol Roca, Federico. De 38 anys (10 de maig de 1900), natural de Llimiana, casat i pare d'un fill, pagès 
Coca Trepat, Antonio. De 35 anys (22 d'agost de 1903), natural de Castelló de Farfanya, solter, jornaler 
Cojo Atmelló, Antonio. De 55 anys (23 de desembre de 1883), natural de Vilamur, casat amb Dolores Mitjana Juvenich i pare de dos fills, pagès 
Cortina Farré, José. De 44 anys (29 de setembre de 1894), natural de València d~eu, casat amb María Roca Poquet i pare de cinc fills, jornaler 
Cuberes Figuerola, José. De 39 anys (29 d'abril de 1899), natural de Rosselló, casat i pare de tres fills, teuler 
Diu Riu, Frandsco. De 54 anys (11 d'agost de 1884), natural de Borén i veí d'Esterri d~eu, casat i pare de set fills, pagès 
Escur Jordana, Manuel. De 54 anys (6 de gener de 1884), natural d'Espluga de Serra, casat i pare de sis fills, pagès, sense instrucció 
Espach Chimeno, Ramón. De 27 anys (20 d'octubre de 1912), natural d'Aitona, solter, pagès. 
Farré Mir, Miguel. De 45 anys (26 de maig de 1893), natural de Salàs de Pallars, casat i pare d'un fill, pagès 
Farrús Planas, R,!llllón. De 39 anys (24 de juliol de 1899), natural de Lleida, casat i pare d'un fill, pagès, sense instrucció 
Faura Fontana, José. De 40 anys (19 de gener de 1898), natural d'Os de Balaguer, solter, pastor, sense instrucció. 
Félix Farré, Jaime. De 25 anys (30 de maig de 1914), natural de Lleida, solter, paleta 
Ferrer Fargues, Ramón. De 67 anys (4 de gener de 1881), natural d'Alfarràs, vidu i pare de quatre fills, pagès, sense instrucció 
Ficapal Jordana, Pedro. De 23 anys (6 de juliol de 1915), natural del Pla de Sant Tirs i veí de l~an, casat amb Concepción Vila, pagès 
Fité Garreta, Pablo. De 39 anys, natural de Gerri de la Sal, casat i pare de tres fills, pagès. 
Gabarró Anglarill, Magín. De 41 anys (30 d'abril de 1898), natural de Montoliu i veí de Segura (Conca de Barberà), casat i pare de dos fills, pagès 
Gardeñes Cosialls, Manuel. De 45 anys (8 de setembre de 1894), natural d'Alguaire, solter, pagès, sense instrucció 
Fontelles Batalla, Miguel. De 52 anys (22 de juliol de 1886), natural de la Pobla de Segur, casat, empleat 
Gasa Massana, José. De 35 anys (25 de setembre de 1902), natural de la Pobla de Segur, solter, flequer 
Gasol Casanovas, Ramón. De 46 anys (18 de novembre de 1892), natural de Rosselló, casat i pare de cinc fills, pagès, sense instrucció 
Gené Lladonosa, Frandsco. De 36 anys (13 de juny de 1902), natural de Corbins, casat i pare d'un fill, pagès 
Gilart Navarro, Frandsco. De 45 anys (25 d'abril de 1893), natural d'Alpicat, casat i pare de set fills, pagès ,. 
Giménez Salas, Demetrio. De 32 anys (14 de mayo de 1905), natural de Huércal-Overa (Almeria) i veí de la Pobla de Segur, solter, mestre nacional 
Ginesta Menéndez, Bautista. De 46 anys, natural de Castelló de Farfanya, casat i pare de cinc fills, paleta 
Gomà Bernadó, Emilio. De 54 anys (21 d'abril de 1884), natural de Conques (Isona), casat i pare de tres fills, pagès 
Griñó Carbonell, José. De 45 anys (19 d'octubre de 1893), natural de Corbins, solter, pagès, sense instrucció 
Griñó Carbonell, Manuel. De 48 anys (13 de desembre de 1890), natural de Corbins, casat amb Antonia Solant Mayoral i pare de quatre fills, pagès 
Gras Brich, Benito. De 25 anys (19 d'abril de 1914), natural de Tremp i veí d'Alfarràs, solter, obrer tèxtil 
Guasch Plana, Joaquín. De 38 anys (15 d'agost de 1899), natural de Valls i veí de Lleida, casat i pare de dos fills, cuiner 
Ibarz Miró, Pablo. De 32 anys (25 de setembre de 1907), natural de Corbins, casat i pare de dos fills, pagès 
Mayench Farreny, José. De 36 anys (22 de setembre de 1904), natural de la Portella, casat amb Rosa Pau i pare de dos fills, pagès 
Minoves Escales, José. De 42 anys (desembre de 1895), natural de Vilamur, casat i pare de set fills, pagès 
Mir París, José. De 46 anys (11 de gener de 1892), natural d'Alcarràs, casat i pare de dos fills, pagès. 
Miret Roca, Antonio. De 46 anys (1892), casat i pare de quatre fills, pagès 
Mola Badia, José. De 38 anys (24 de juliol de 1900), natural d'Alguaire, casat i pare de dues filles, pagès 
Molist Oliva, Matías. De 53 anys (7 de febrer de 1885), natural de Balaguer, casat i pare de dues filles, torner. 
Monné Giralt, José. De 67 anys (1871), natural d'Alpicat i veí de Torrefarrera, casat i pare de nou fills, pagès, sense instrucció 
Montané Rey, José. De 75 anys (13 de juny de 1863), natural de Llavaners (Pallars Sobirà), casat i pare de set fills, pagès. 
Mora Vidal, Ramón. De 31 anys (16 de març de 1907), natural de Gerri de la Sal, solter, jornaler. · 
Moya Martínez, Juan. De 36 anys (24 de setembre de 1903), natural d'un poble d~eria i veí de Salàs de Pallars, casat i pare de dos fills, pagès, sense 
instrucció 
Muntol Folguera, Jaime. De 60 anys ( 11 de maig de 1878), natural d' Abenaigues (?), solter, jornaler 
Nat Falp, José. De 50 anys (15 d'abril de 1888), natural d'Esterri d~neu, casat i pare de dos fills, guarnicioner 
Olsina Rosell, Salvador. De 27 anys (18 d'agost de 1911), natural del municipi de Tremp, solter, manobre 
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Perera Cristóbal, Antonio. Condemnat a Lleida en la causa 651/38 a 12 anys de reclusió menor 
Piqué Payas, Juan. Sentenciat a Lleida en la causa 65/38 a 12 anys de reclusió menor 
Pons Dolce, Juan. Veí de Lleida. Condemnat en el sumari 273/38 a 12 anys de reclusió menor 

TEMA DEL Dl 

Pubil Rovira, Baltasar. Condemnat a Lleida en a 12 anys de reclusió menor. Conduït des de la Presó Provincial de Lleida a la Presó Central d'Astorga 
(Lleó), on es trobava a l'abril de 1941 
Rius Seuma, Angel. De 32 anys (març de 1906), natural de Rosselló, casat i pare d'una filla, jornaler del camp 
Rodié Amigó, Manuel De 46 anys (20 de desembre de 1894), natural de la Portella, casat i pare de tres fills, pagès 
Rodríguez Gil, Armengol. De 56 anys (1882), vidu i pare d'un fill, jornaler · 
Rodríguez Ubal, Gabriel. De 53 anys (8 d'agost de 1885), natural de Villalpando (Zamora) i veí de Lleida, casat, confiter 
Romà Borrell, Roque. De 49 anys (15 de maig de -1889), natural dkbeca i veí de la Portella, casat i pare de tres fills, pagès 
Roure Escuer, Enrique. De 38 anys (14 de març de 1901), natural d'Alpicat, casat i pare de tres fills, pagès 
Saboya Rabasa, José. De 34 anys (20 de gener de 1904), natural de Vilamur, casat i pare de dos fills, paleta 
Salomó Cortina, Pedro. De 38 anys (29 de març de 1902), natural de Senterada, casat i pare de dos fills, fabricant 
Santandreu Carrió, Benito. De 75 anys (17 de juliol de 1863), natural de Salàs de Pallars, casat i pare de tres fills, pagès. 
Sellart San Martí, Frandsco. De 27 anys (18 de maig de 1912), natural d'Albesa, casat i pare de dues filles, pagès 
Sicart Compte, Ventura. De 46 anys (24 de juny de 1892), natural de Talarn, casat i pare de dos fills, pagès 
Tomàs Morlans, Mariano. De 53 anys (23 de juny de 1883), natural de la Portella, casat i pare de dos fills, pagès, sense instrucció 
Torrent Semis, Jaime. De 46 anys (19 d'agost de 1892), natural de Menàrguens i veí de Lleida, casat i pare de quatre fills, guàrdia civil 
Torres Llusera, José. De 50 anys (6 d'agost de 1888), natural de Llessui, casat i pare de tres fills, pagès 
Trepat Villa, José. De 67 anys, natural de Castelló de Farfanya, casat i pare de deu fills, pagès 
Ubach Miguel, Manuel. De 35 anys (gener de 1903), natural de Vilamur, casat amb María Buchaca Maurisa i pare de dos fills, pagès 
Vallverdú Conillera, Antonio. De 53 anys (23 de març de 1888), natural de l'Espluga Calba i veí de Reus, casat i pare d'un fill, paleta 
Vendrell Camarasa, José. De 31 anys {30 d'abril de 1907), natural de Corbins, casat amb Pura Rovira Pujol i pare d'una filla, pagès 
Vila Solé, Emilio. De 27 anys (20 de juny de 1911), natural de Benavent de Segrià i veí de Rosselló, casat i pare d'un fill, vaquer 
Vilaró Franci, Manuel. De 49 anys (29 de setembre de 1889), natural de Vilanova de Segrià, casat i pare de dues filles, pagès 

LLE (8 PERSONES) 
Balcells Balcells, José. Natural de Tàrrega. Presoner de guerra. 
Florensa Teixidó, Sebastian. De 18 anys, miner, veí de Maials. Presoner de guerra 
Massana Péralta, Pablo. Natural de Tàrrega. Presoner de guerra. 
Prats Font, Frandsco. De 40 anys, natural de Maials. Presoner de guerra, mort el17 de maig de 19(9 (amb dos més). 
Pujol Rimón, José. Possible veí de Vila (Vall d~an). Presoner de guerra. 
Real Lloses, Antonio. Nascut el1912 a Tàrrega, solter, paleta. Presoner de guerra 
Sancho Vilamajó, Pedro. Nascut el març de 1907 a la Portella (Segrià) i veí de La Virgen del Camino (Lleó), casat i pare d'una filla. 
Vall Roca, Samuel Nascut el1913 a Tàrrega i veí de la Figuerosa, casat, pagès. Presoner de guerra 

NA LA PAJERA D~Sl QRG (2 PERSONES) 
Farré Piñol, Santiago. Presoner de guerra el1940 
Segura Lamich, Joaquín. Nascut el1902 a Santa Coloma de Queralt. 

noN JUAN [CASA PONGA] 
Gassó Aranda, Frandsco. Natural de Tàrrega, comptable 

Soriguera Carol, Ramón. De 20 anys, natural de Biosca (El Solsonès) i veí de Manresa, solter, pagès. 

( LLEIDATA..'\IS A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI DE LLEÓ DESPRÉS DE PASSAR PEL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE SAN MAR COS 

I Aixelà Arquet, Antonio, 33 anys, Mollerussa 
Badía Subils, Felipe, 38 anys, Artesa (de Lleida o de Segre) 
Brases y Munt, José 36 anys, Bellver de Cerdanya 
Candela Costa, Benito 45 anys, Lleida 
Cardona Ribó, Frandsco, 29 anys, La Seu d'Urgell 
Carles Camarasa, Magín, 37 anys, La Sentiu de Sió 
España Sarrín, Angel, 47anys, Lleida 
Espinagosa Balasch, Antonio, 32 anys, Biosca 
Gené Pasoles, Juan, 20 anys, Lleida 
Gómez Ten, Miguel, 19 anys, Lleida 
Gumà Roig, José, 23 anys, Lleida 
Llordella Marba, Antoni o, 31 anys, Lleida 
Llordós Alfons, José, 18 anys, La Torre de Cabdella 
Medan España, Manuel, 23 anys, Les 
Miguela Rius, Luis, 32 anys, Oliana 

Miró Garrafe, Francisco, 36 anys, Lleida 
Riba Roca, José, 36 anys, Coll de Nargó 
Rubio Vica, Juan, 20 anys, Juneda 
Ruiz Ruiz, Domingo, 30 anys, Lleida 
Sales Vilastruch, Ramón 26 anys, Maials 
Sardo Janvicona (Jamicosa), Gervasio, 36 anys, Lleida 
Valls Lloret (o Llorent), Rogelio, 22 anys, Castellnou de Seana 
Velapino Solé, Francisco, 19 anys, Ivars d'Urgell 
Vidal Palau, Pablo, 47 anys, Martinet 
Vilandeny (Vilardell) Clotet, Pedro, 37 anys, Pinós 
Llaverias Alonstein, Francisco, 28 anys, La Seu d'Urgell 
Prats Fons, Francisco, 40 anys, Maials 
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FOTO: Agents Rurals La cacera tindrà lloc fins al19 de setembre 

El Agents Rurals vigilen la 
frontera durant la setmana 
de caça de l'isard a Andorra 
Els Agents Rurals de Catalunya 
van iniciar ahir, i fins al 19 de 
setembre, un operatiu de vigi
làncra a la zona fronterera, coin
cidint amb la setmana de caça 
de l'isard a Andorra. Els Agents 
fan aquesta actuació per preve
nir el furtivisme i per fer que es 
compleixi la normativa, conjun
tament amb els Banders d'An
dorra, que vetllen pel Patrimoni 
Natural del Principat. En aquest 
dispositiu també hi participa la 
Federació Andorrana de Caça 

Un ciclista ferit 
en caure a 
la N-260 a la 
Pobla de Segur 
Un ciclista va resultar ferit lleu 
després de caure de la bicicleta 
al quilòmetre 301 de I'N-260, a 
la Pobla de Segur. L'helicòpter 
del SEM el va traslladar a l'Hos
pital Arnau. D'altra banda, l'ex
cursionista jove que va morir 
dissabte en caure des d'una pa
ret de 30 metres a la zona de la 
Pica d'Estats es va separar d'un 
grup per fer una ruta exigent. 

Calcinat del tot 
un vehicle a la 
matinada a la 
P rt ·,d Serrall on a 
Una dotació dels Bombers de la 
Generalitat de Catalunya va par
ticipar ahir en les tasques d'ex
tinció de l'incendi d'un cotxe a la 
Partida Serrallonga, a l'Horta de 
Lleida Els serveis d'emergència 
van rebre l'avís a les 2.52 hores 
de la matinada del diumenge i els 
Bombers van poder apagar el foc 
encara que el vehcle va quedar 
del tot calcinat. Es desconeixen 
les causes de l'incendi. 

i Pesca, amb l'objectiu de com
partir informació, cooperar i 
coordinar l'operatiu de vigilància 
de la frontera entre l'Estat i An
dorra. Durant l'any, les tres enti
tats vetllem pel compliment de 
la normativa relativa a la caça, la 
pesca i el medi ambient. S'han 
fixat en 165 el total de captures 
permeses per a la setmana de la 
caça de l'isard i de 20 isards en el 
vedat de caça d'Enclar. S'hi han 
inscrit 601 caçadors, 25 més que 
l'any passat. 

Dos rescats de 
muntanya a l~an i 
Vilanova de Meià 

Els Bombers van rescatar ahir 
una excursionista que es va 
regirar el turmell quan baixa
va del Pic de Molières, a la Val 
d'Aran. cap al refugi i no va po
der continuar la marxa. Tres es
caladors van quedar bloquejats 
a 150 metres d'alçada a la via 
del Buitre de la paret Zaratrus
ta, a Vi lanova de Meià. Es va 
activar l'helicòpter dels GRAE 
però els nois van poder baixar 
pel seu propi peu. 

FOTO: LM I Les flames van 
destruir el vehicle 

Denuncia una agressió 
d/un mosso després de 
la manifestació de 1/ ll-S 
El veí d'Algerri diu que el van pegar 
a Barcelona "sense haver fet res" 
lleida 
REDACCIÓ 

Richard V. d'Algerri va denunciar 
ahir que dissabte al vespre va 
ser agredit "sense haver fet res" 
per un mosso d'esquadra a la Via 
Laietana de Barcelona després 
de la manifestació de 1'11-S. Va 
explicar que "en acabar la mani
festació vaig marxar en direcció a 
una estació de Metro per tornar 
a casa. A l'alçada de la comissa
ria de la Policia Nacional de la Via 
Laietana em vaig trobar amb un 
antiavalot i li vaig fer un comen
tari de com havia anat la concen
tració, però de cop va aparèixer 
un mosso d'esquadra que em va 
colpejar al pit i després es va tor
nar a agredir amb la porra i vaig 
caure d'esquena i vaig picar amb 
el cap a terra". 

Va dir que a les 21.08 hores, 
"els Sanitaris per la República 
em van atendre i se'm van endur 

FOTO: Richard I Richard ha de 
portar un collarí durant uns dies 

al centre sanitari CUAP Manso". 
l'informe mèdic diu que "vaig 
patir policontusions i que tenia 
mal d'esquena, cervicals i al bes
só dret". "Em van posar un colla-

rí i em van receptar un relaxant 
muscular i em van dir que fes 
repòs durant uns quants dies", 
va afirmar. Richard va assegurar 
que "només vaig participar pa
cíficament a la manifestació que 
va sortir de la plaça Urquinaona 
i no en les concentracions que es 
van produir a la Via Laietana". Va 
comunicar que ara posarà el cas 
en mans del seu advocat per de
nunciar l'agressió patida que el 
va portar a un centre sanitari. Ara 
està recollint imatges de vídeo de 
la concentració "per si s'ha pogut 
captar el moment de l'agressió". 

A més, un jove independentis
ta va denunciar als Mossos d'Es
quadra una agressió ultra per 
part de cinc persones al costat 
del Palau de la Generalitat que li 
van provocar ferides a la cara. 

Cs i PP van denunciar i con
demnar els aldarulls davant laco
missaria de Via Laietana. 

FOTO: A¡ents Rur~ls/ Un agent rural controla l'evolució de l'incendi del femer al municipi de les Borges 

Crema un femer a les Borges Blanques com 
a conseqüència de la seva autocombustió 
Els Bombers van apagar ahir cap 
a les 14 hores l'incendi d'un fe
mer al municipi de les Borges 
Blanques, després de l'avís dels 
Agents Rurals. En un tuït, els 

Agents Rurals van explicar que 
"tot i que és un fet excepcional, 
l'autocombustió en un femer és 
un fenomen que pot succeir de 
forma espontània, degut a la seva 

fermentació". "La baixa humitat i 
la palla seca n'augmenten el risc", 
van afegir. La ràpida intervenció 
dels Bombers va fer que l'incendi 
quedés en un ensurt. 

cfarre
Resaltado
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