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el vehicle va xocar contra la rotonda de les gavarres a la T-11 i va caure sobre l’A-7 a Tarragona.

àngel joanpere/Diari De tarragona

A. guerrero
❘ lleiDa ❘ El 3 de febrer del 2018 
hi va haver un accident de tràn-
sit a Tarragona en el qual van 
morir Elisenda Calderó, una 
veïna d’Alcoletge de 27 anys, i 
Tamara Hernando, de 19 anys i 
de Lleida. Viatjaven en un cot-
xe conduït per Adrián R., que 
llavors tenia 22 anys, que no te-
nia carnet, va donar positiu en 
alcohol i anava a 117 quilòme-
tres per hora quan la velocitat 
màxima en l’accés a la rotonda 
era de 40 km/h. Quatre anys 
després encara no s’ha celebrat 
el judici contra el conductor, 
per al qual la Fiscalia sol·licita 
una condemna de quatre anys 

de presó i una de les acusacions 
particulars, catorze.

El judici s’ha suspès diverses 
vegades. El juny de l’any passat 
no es va arribar a una confor-
mitat, es va assenyalar per al 
febrer però no es va celebrar i 
fa una setmana es va tornar a 
suspendre. Finalment, el jutjat 
penal número 4 de Tarragona 
l’ha fixat per als pròxims dies 

Judici per un accident en el qual van 
morir dos lleidatanes fa quatre anys
Després de diverses suspensions s’ha fixat la vista per als dies 28 i 29 d’abril || La 
Fiscalia demana quatre anys de presó i una de les acusacions, catorze

tribunals trànsit

28 i 29 d’abril. Xavier Prats, 
advocat de la família d’Elisenda 
Calderó, lamenta que “s’hagi 
tardat quatre anys a celebrar 
el judici en un cas amb una ins-
trucció que no era complexa, la 
qual cosa representa un per-
judici per als familiars de les 
víctimes”.

La Fiscalia i les acusacions 
particulars van rebutjar el juny 

passat que el conductor que va 
causar el sinistre fos condem-
nat només a dos anys de presó 
a proposta del seu advocat. El 
fiscal sol·licita una condemna 
de quatre anys de presó per dos 
delictes d’homicidi imprudent 
al considerar que l’acusat con-
duïa de forma “manifestament 
temerària”, amb excés de ve-
locitat i sota la influència de 

l’alcohol. A més a més, no tenia 
carnet de conduir. El Ministeri 
Públic també demana que in-
demnitzi els familiars de les 
víctimes amb més de 350.000 
euros. El sinistre va tenir lloc 
quan el cotxe en el qual viat-
javen l’ara acusat i les víctimes 
va xocar contra la rotonda de 
les Gavarres, a la T-11, i es va 
precipitar al buit sobre l’A-7.

Classes telemàtiques 
per portar vel

andorra

❘ anDorra la vella ❘ La nena que 
no va a l’escola des que el Ly-
cée d’Andorra li va prohibir 
fer-ho amb el vel islàmic a 
començaments de curs i el 
seu germà faran classes tele-
màtiques, segons va informar 
ahir el Diari d’Andorra. El 
cas és als tribunals.

Reunió de Bombers 
Voluntaris

trobada

❘ montserrat ❘ El Consell de 
Bombers Voluntaris es va re-
unir ahir a Montserrat en una 
trobada que va comptar amb 
la participació dels represen-
tants i els comandaments del 
cos. Van tractar aspectes com 
les noves promocions.

Dos ferits en  
una col·lisió  
a Almacelles

trànsit

❘ almacelles ❘ Dos persones 
van resultar ferides lleus 
ahir al matí en una col·lisió 
a la carretera L-902 a Al-
macelles, segons van infor-
mar els Mossos d’Esquadra. 
L’accident es va produir a les 
11.19 hores quan, per causes 
desconegudes, van xocar un 
totterreny i una furgoneta. 
Un dels vehicles va acabar 
bolcant. Al lloc van acudir 
Mossos i SEM.

Incendi de 
vegetació a 
Esterri d’Àneu

bombers

❘ esterri ❘ Cinc dotacions ter-
restres van treballar ahir en 
l’extinció d’un incendi de ve-
getació en una zona escarpa-
da d’Esterri d’Àneu, concre-
tament a la zona de Linse. Es 
van activar dos mitjans aeris 
que no van poder actuar a 
cusa del vent. Es van calcinar 
uns cinc-cents metres qua-
drats, segons van assenyalar 
els Agents Rurals.Cinc dotacions terrestres van anar al lloc del foc.

bombersbombers

Crema controlada a Tremp ■ Els especialistes en focs forestals 
dels Bombers van fer ahir al matí una crema controlada a la 
zona de la Vileta, a Tremp.

ConduCTor ACuSAT
el conductor va donar 
positiu en alcohol, no tenia 
carnet i anava a 117 km/h 
quan el límit era de 40
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l’ascensorprivat
“La part dolenta 
d’aquestes 
empreses”

la llotja de lleida va 
acollir dimecres la ce-
lebració del vintè ani-
versari de l’associació 
empresa Familiar de 
lleida i va reunir les 
principals empreses 
de lleida, que ma-
joritàriament tenen 
una arrel familiar i la 
mantenen, les asso-
ciacions empresarials 
i polítics de tots els 
colors amb l’alcalde 
Pueyo i el president 
de la Diputació, Ta-
larn, a més dels exal-
caldes siurana i larro-
sa. abans de l’entrega 
de reconeixements 
hi va haver una taula 
redona amb quatre 
empreses familiars i 
centenàries, Torrons 
alemany, agustí mes-
tre, ramon soler i 
JCa Cinemes. miquel 
alemany va provocar 
el somriure de tots a 
l’explicar la seua tra-
jectòria i concloure 
que la part dolenta 
d’aquestes empreses 
familiars és que mai 
et pots jubilar. molts 
dels presents s’hi van 
sentir identificats.

President del CTT 
Borges, equip de 
les Garrigues refe-
rent a Lleida, que 
s’ha proclamat cam-
pió de la Copa del 
Rei de tenis taula.

enric vall

Aquesta jove estu-
diant de Batxillerat 
obté la beca Cris-
tina de Pizan de la 
Paeria per estudiar 
la història del fe-
minisme a Lleida.

Helena Pubill

Aquest jutge i  
professor universi-
tari inicia una cam-
panya perquè els 
ajuntaments donin 
armilles antibales 
als civils d’Ucraïna.

José mª asencio

El president del PSG 
va perdre els papers 
al ser derrotat pel 
Madrid, i va baixar al 
vestidor de l’àrbitre 
cridant i donant cops. 
S’ha de saber perdre.

al-Khelaïfi

Empleades de 
residències es 
reivindiquen

Treballadors de les resi-
dències Comtes d’Urgell 
de Balaguer, serafí Casa-
novas de sort i Domus vi 
de verdú van protestar 
ahir a lleida reclamant 
les pujades salarials ava-
lades per conveni.

JorDi eCHevarria

Ens hem de remuntar tant en el 
temps, que Ucraïna i Rússia te-
nien una mateixa bandera, la 
de l’URSS. Feia quatre dies que 

m’havia incorporat a la redacció de SE-
GRE. Havia guanyat una beca de for-
mació que em permetia treure el nas en 
el món del periodisme  mentre acabava 
Filologia Hispànica. Em va semblar una 
manera més atractiva de pagar-me els 
estudis que fent enquestes, despatxant 
roba, collint fruita, fent telemàrqueting... 
Si mai els va trucar Marta Ruiz, d’aten-
ció al client d’una important cadena de 
roba, tant podia ser jo com qualsevol de 
les set o vuit companyes que durant vuit 
hores al dia havíem d’adoptar aquesta 
personalitat després de superar una me-
na de càsting delirant. El cas és que vaig 
començar a fer de periodista (aspirant) 
en aquell context de precarietat però 
m’hi vaig quedar perquè aquest ofici de 
bojos em va atrapar. D’aquells primers dies de sentir-te 
un pop en un garatge recordo dos tonalitats de verd, 
la fluorescent de les pampallugues de les lletres del 
primer ordinador de la meua vida (i estrenar-se amb 
un programa com Edicomp t’hauria de convalidar En-

ginyeria Informàtica) i el caqui del vestit 
inequívocament militar que portava un 
noi alt i prim. El mirava de reüll perquè 
em va fer respecte, la veritat sigui dita. 
Aviat sabria que es deia Lluís i que esta-
va fent la mili. S’escapava quan podia per 
seguir fent de periodista, encara que fos 
amb l’uniforme. I és que era bo. És bo. 
Al cap de poc se’n va anar a TV3. I Lluís 
Caelles, el nostre Caelles, va presentar 
el Telenotícies Nit amb el seu adorable 
accent pallarès i allò, amics, va ser una 
petita revolució lingüística en ple regnat 
de Mari Pau Huguet. Aquell estiu vam 
coincidir en un casament i l’endemà, a 
Taüll, un nen es va apropar a preguntar-li 
si era el de la tele. Tots ens vam emocio-
nar, ell es volia fondre. Quan va tocar la 
loteria al seu poble vam estar pendents 
de com donaria la notícia. Va ser molt 
professional i ningú que no sabés que 
és tan d’Isona que la seua contrasenya 

a SEGRE era Aeso no hauria captat la picada d’ullet 
de dir els renoms dels milionaris. Sempre elegant. Ens 
ha fet patir molt a Ucraïna, però li hem de donar les 
gràcies. A ell, al Manel Alias i a tots els periodistes que 
fan possible que sapiguem què passa al món. 

Lluís Caelles

“Estem bé”, deia. 
Però vèiem l’escena 
i no les teníem 
totes. Maleïdes 
les guerres i els 
canalles que les fan

anna sàEz || El rEtrovisor
Correu electrònic: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · Blog: diaricomplice.blogspot.com
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