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TRÀNSIT ACCIDENT
ITMAR FABREGAT

Fiscalia demana inhabilitar
15 anys l’examo de Ferrolleida
Per causar la fallida de l’empresa que va deixar un forat de 29
milions d’euros || Ja va ser condemnat a dos anys de presó
SEGRE

M.A.M.

❘ LLEIDA ❘ La Fiscalia sol·licitarà
avui quinze anys d’inhabilitació per a l’examo de Ferrolleida, Pere Buchaca, com a presumpte responsable de la fallida de l’empresa, dedicada a la
producció d’acer per a formigó i liquidada el 2007. El jutjat mercantil de Lleida acollirà avui i fins dijous vinent el
judici per la fallida de Ferrolleida. El Ministeri Públic sol·licita que l’expropietari de Ferrolleida es faci càrrec de la totalitat del dèficit concursal, és
a dir, el deute que els creditors
no han aconseguit cobrar gairebé nou anys després que
l’empresa entrés en concurs,

Els Mossos d’Esquadra van regular el trànsit a la N-240.

Ferida en un accident
múltiple a Vinaixa

Pere Buchaca, en el judici que el va condemnar a dos anys de presó.

PRESÓ

L’Audiència va ratificar la
condemna de dos anys de
presó per falsificar els
comptes de l’empresa
que podria xifrar-se en 29 milions d’euros.
Per la seua part, els administradors concursals sol·liciten
també 15 anys d’inhabilitació
per a Pere Buchaca i uns altres
dos anys d’inhabilitació per a
dos representants de Sepides,
l’empresa pública que va invertir en Ferrolleida. La Fiscalia
considera que només Buchaca

ha de respondre per la fallida
de Ferrolleida després de ser
condemnat a dos anys de presó per l’Audiència Provincial
de Lleida per falsificar els
comptes de l’empresa. De fet,
el Ministeri Públic afirma que
Buchaca va ocultar als seus socis de Sepides l’estat dels comptes reals de l’empresa i per això l’empresa pública Sepides
desconeixia la situació de Ferrolleida.
Precisament, l’Audiència
Provincial ja va condemnar Pere Buchaca a dos anys d’inhabilitació per a l’exercici del comerç i la indústria.Tanmateix,
els administradors concursals

afirmen que Sepides també ha
de respondre. El judici començarà avui i s’allargarà durant
tres dies, per una de les fallides més grans de la província,
que va deixar un forat de 29
milions d’euros a desenes de
creditors. Per això, la Fiscalia
ha sol·licitat la major inhabilitació que permet la Llei Concursal, 15 anys.
L’any passat el jutjat del mercantil de Lleida va condemnar
25 empresaris lleidatans per
provocar amb la seua mala gestió que les seues societats presentessin concurs de creditors
(antiga suspensió de pagaments).

❘ VINAIXA ❘ Una conductora va
resultar ahir ferida greu després d’una col·lisió múltiple
a Vinaixa a la carretera N240. L’accident va ocórrer a
les 12.55 hores quan per causes desconegudes van col·lidir un camió i dos turismes.
La conductora d’un dels vehicles va quedar atrapada per
les cames i els bombers van
haver de rescatar-la. La dona va patir policontusions i
va ser traslladada en helicòpter pel SEM a l’Hospital de
la Vall d’Hebron. El conduc-

tor de l’altre turisme implicat i el del camió van patir
una fuetada cervical i van ser
traslladats a l’hospitalArnau
deVilanova de Lleida. Fins al
lloc es van desplaçar set dotacions dels bombers de la
Generalitat. Els Mossos d’Esquadra van regular el trànsit.
D’altra banda, una persona va resultar ahir ferida lleu
després de xocar dos cotxes
en la C-13 a l’altura de Balaguer. L’accident va tenir lloc
a les 18.27 hores.

GUÀRDIA CIVIL

SUCCESSOS TRÀNSIT

Circula ebri, sense carnet i de
forma temerària a Alcoletge
Presó per a un altre conductor per un sinistre a l’Alt Urgell
❘ LES VALLS DE VALIRA / ALCOLETGE ❘ Els
Mossos d’Esquadra van detenir dijous a Alcoletge un veí
d’Albesa de 30 anys acusat
d’un delicte contra la seguretat en el trànsit al conduir de
forma temerària, en estat ebri
i amb el carnet de conduir suspès judicialment.
Els fets van passar a les
21.25 hores, durant un patrullatge preventiu a la C-13, entre Lleida iAlcoletge. Els agents
van detectar un vehicle que va
fer un avançament en línia contínua i amb condicions meteorològiques adverses, ja que la
intensa boira limitava la visibilitat a 25 metres. Com a conseqüència d’aquesta maniobra
temerària, un vehicle que circulava en sentit contrari va haver de frenar bruscament i fer

un canvi de trajectòria cap a la
cuneta per evitar un xoc frontal.
Els agents que van veure l’incident van donar indicacions
clares, amb senyals lluminosos
i acústics, al vehicle infractor

FUGIDA

Els Mossos van arrestar
el conductor temerari
a la C-13 després d’una
persecució
perquè s’aturés. El conductor
tanmateix va fer cas omís a les
instruccions i va fugir a gran
velocitat per la C-13.
Durant la fugida va envair
diverses vegades el sentit con-

trari, segons els Mossos. Finalment, els agents el van poder
aturar en una rotonda i van
comprovar que conduïa ebri.
En la prova de l’alcoholèmia
va donar una taxa de 0,71
mg/l.A més, tenia el carnet de
conduir suspès per ordre judicial.
D’altra banda,el jutjat penal
número 2 de Lleida va condemnar ahir a un any i sis mesos de presó un conductor acusat d’homicidi imprudent per
provocar un accident en el qual
va perdre la vida un motorista
alemany el juny del 2011 a les
Valls deValira a la carretera N260.
L’acusat va reconèixer els
fets en el judici celebrat ahir i
no podrà conduir durant un
any i mig.

Decomissen 77.705 euros ‘andorrans’ a la Farga
❘ LA FARGA DE MOLES ❘ La Guàrdia Civil va decomissar divendres
passat i dissabte un total de 77.705 euros de diner negre a
les instal·lacions de la duana de la Farga de Moles en tres actuacions diferents. En tots els casos, els infractors circulaven pel carril verd de “res per declarar”.

Acusats de ‘rebentar’ un camió a Tàrrega
❘ LLEIDA ❘ Els Mossos van detenir en la matinada de divendres
tres veïns de Badalona d’entre 29 i 36 anys acusats d’un robatori amb força en grau de temptativa en un camió. Els acusats van tallar presumptament la lona del vehicle, estacionat al polígon Canaleta deTàrrega, mentre el conductor es
trobava dormint dins d’aquest.Transportava vi, encara que
no van arribar a emportar-se res. Els detinguts van passar
ahir a disposició del jutjat de Cervera i van quedar en llibertat amb càrrecs.

Multats per venda ambulant a prop de Torrefarrera
❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar diumenge passat set persones per efectuar venda ambulant sense
permís en el terme municipal de Lleida, a escassos metres de
la població deTorrefarrera, on es du a terme cada diumenge
el mercat dominical.
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FUTBOL INSTAL·LACIONS

TENIS

VàndalsaTorrefarrera

Ferrer guanya i
Nadal debuta
avui a Austràlia

Roben llums i destrossen plaques solars per valor de 12.000 € en els nous
camps de la Federació || El complex té previst inaugurar-se ben aviat

❘ MELBOURNE ❘ David Ferrer, Guillermo García-López,Tommy
Robredo i Albert Ramos van
obtenir el pas a la segona ronda de l’Obert d’Austràlia,
mentre queAlbert Montañés,
Pablo Andújar i Pablo Carreño es van acomiadar en el
seu debut.
Avui Rafa Nadal iniciarà el
seu camí en el torneig, primer
gran de l’any, davant de l’australià Bernard Tomic.
També es van classificar
ahir per a la següent ronda el
serbi Novak Djokovic i la
nord-americana SerenaWilliams.

ÓSCAR MIRÓN

X.M.R.

❘ LLEIDA ❘ Uns desconeguts van robar i van destrossar material per
valor de 12.000 euros en els
camps que la Federació Catalana de Futbol està construint a
Torrefarrera.
L’acte vandàlic es va produir
la nit de dijous o la matinada de
divendres, ja que va ser aquest
dia al matí quan l’encarregat de
les obres va descobrir que s’havien emportat llums dels denominats “ulls de bou” que estaven col·locats als vestidors que
s’estan construint, així com també que havien estat destrossades les plaques solars que estan
ubicades al sostre de l’edifici.
Després de la corresponent
denúncia, els Mossos es van personar a la instal·lació per demanar dades sobre l’incident. L’autor o autors del robatori i acte
vandàlic no van tenir necessitat
de destrossar cap porta ni finestra d’accés, ja que, al trobar-se
la instal·lació en obres, amb
prou feines es comptava amb
protecció.
El denominat Complex Esportiu del Segrià té previst inaugurar-se ben aviat, probablement al febrer, i consta de dos
camps de futbol de gespa artificial d’última generació que podran acollir tornejos autonòmics
i partits de seleccions internacionals de base, ja que la instal·lació està homologada tant
per la UEFA com per la FIFA.
Un dels dos camps ja està sent

FUTBOL

Imputats 17
exmembres
del Nàstic
En la imatge, una de les plaques solars que van resultar fetes malbé per l’acte vandàlic.
ÓSCAR MIRÓN

utilitzat des del mes de novembre per part dels equips CF Torrefarrera i l’EF Mig Segrià. Encara falten per concloure les
obres tant del segon camp com
dels quatre nous vestidors previstos.
El complex té un pressupost
d’1,7 milions, dels quals 1,3 milions els sufraga la Federació Espanyola de Futbol, a través del
Consell Superior d’Esports,
285.000 euros l’ajuntament de
Torrefarrera i 150.000 la Diputació.

Una de les dependències interiors on hi haurà oficines i vestidors.

❘ TARRAGONA ❘ El jutjat d’Instrucció 6 de Tarragona ha imputat 17 exdirectius i exjugadors
del Gimnàstic per un presumpte frau fiscal en el pagament de retribucions.
El jutjat va admetre a tràmit una querella de la Fiscalia, basada en un informe de
l’AgènciaTributària, i ha imputat l’expresident Xavier Salvadó, l’exgerent Xavier Monclús, l’exentrenador César
Ferrando, els exjugadors Moisés García,Antoni Pinilla i Rubén Pérez i representants de
futbolistes.

Sancho Ayala, al lloc més alt del podi.

Sancho Ayala, del Fondistes del
Solsonès, guanya la Mitja de Sitges
Tres podis del CAEI en fons ■ Ruben Caseny va ser segon en el Català de llarga distància en sèniors. En aquesta prova, que era també la XIII Puigcerdà de fons, Caseny va ser tercer en 30 km
homes, mentre que Marta Moreno va anar segona en infantil I i Roger Espinet, quart.

❘ SOLSONA ❘ L’atleta del Club
Fondistes del Solsonès-Prosetel Sancho Ayala, amb un
temps d’1 h 10’ 17” va ser el
guanyador la Mitja Marató de
Sitges (21.097 m) que es va

disputar diumenge amb uns
3.000 corredors entre aquesta prova i el Quart de Marató (10.503 m). LluísVillaró va
acabar el 23è i Josep Alconchel, aquest al Quart, el 180è.
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TRIBUNALES / EMPIEZA LA PIEZA SEXTA

la Mañana

TORREFARRERA / SE DEBÍA INAUGURAR A FINALES DE ESTE MES

Piden inhabilitar 15 años
al ex amo de Ferrolleida
LLEIDA • Fiscalía solicita para el
ex propietario de Ferrolleida, Pere
Buchaca, y sus empresas 15 años
de inhabilitación y la totalidad del
déficit concursal, unos 29 millones
de euros, al considerarlo responsable de la fallida de la empresa.
La pieza sexta del concurso de
acreedores dará inicio hoy en la
sala de vistas de la Audiencia de
Lleida a partir de las diez de la
mañana y durará tres días. Durante esta vista se intentarán buscar responsabilidades por la fallida de la fábrica de acero para
hormigón. Por su parte, la administración concursal mantiene la
acusación contra la empresa pública Sepi Desarrollo Empresarial,
mientras que la Fiscalía sólo acusa a Buchaca.
El Audiencia de Lleida ya im-

] Solicitan también
29 millones de
euros a Buchaca,
el 100% del
déficit concursal
puso al propietario de Ferrolleida
dos años de cárcel y la pena accesoria de inhabilitación especial
para el ejercicio del comercio y la
industria durante dos años por un
delito societario a dos años de cárcel. Ferrolleida, que se dedicaba a
fabricar acero para hormigón y tenía plantas en Lleida y Serós, presentó expediente de concurso en
2005 tras la presentación de la denuncia de SEPI.

FARGA DE MOLES / TRES INTERVENCIONES

La Guardia Civil
decomisa más de
77.000 euros en
divisas de Andorra
FARGA DE MOLES • La Guardia Civil

interceptó, en tres actuaciones diferentes, a tres conductores que intentaban atravesar la aduana de la Farga con 77.000 euros sin declarar.
La primera actuación fue el 10
de enero al inspeccionar un vehículo de matrícula francesa, procedente de Andorra, conducido por

J.P.B.R, varón de 69 años de edad,
con domicilio en Francia, que llevaba 38.000 euros escondidos en una
funda de ordenador.
La segunda actuación se produjo el mismo día, cuando los agentes
inspeccionaron a B.G.G, una mujer
de 54 años residente en Barcelona,
que llevaba encima 28.400 euros
de dinero sin declarar. Por último,
el 11 de enero, al inspeccionar un
vehículo procedente de Andorra y
conducido por J.A.R.S., varón de 75
años de edad con domicilio en Barcelona, los agentes encontraron en
el interior de un bolso que llevaba
éste un total de 11.305 euros.

SELENA GARCÍA

El robo se produjo en la azotea de las futuras instalaciones deportivas de Torrefarrera

Asaltan las obras del
nuevo complejo de fútbol
TORREFARRERA • Unos desconocidos asaltaron el martes de la semana pasada las obras del nuevo complejo deportivo de tecnificación de fútbol de la localidad
de Torrefarrera. Durante este robo, los ladrones subieron a la azotea del edificio y sustrajeron material de construcción, como luces
de led, entre otros.
Según algunas fuentes cerca-

] Provocan daños y
pérdidas por valor
de 12.000 euros
nas al suceso, el valor de los daños ocasionados durante el asalto y del material robado asciende a los 12.000 euros, ya que para

intentar sustraer algunos objetos
los asaltantes también provocaron
daños en la instalación. Entre estos desperfectos se encuentran los
ocasionados a dos placas solares.
A pesar de los daños ocasionados y del material sustraído, este
asalto no afectó a los futuros usuarios del complejo, ya que todavía
no se ha puesto en marcha, y las
obras finalizarán, tal y como estaba previsto, a finales de este mes,
y no se retrasarán, según confirmó
el alcalde de la localidad, Jordi Latorre. El complejo dispondrá de un
estadio de fútbol y aulas de formación, entre otras instalaciones.

INVESTIGACIÓN / A LA MUJER TAMBIÉN LA PROCESARÁN POR UN DELITO DE ASESINATO

Imputan profanación
de cadáver a la acusada
del crimen de Sant Ruf
LLEIDA • El titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Lleida
que instruye el caso del asesinato de la calle Sant Ruf de Lleida,
donde se encontró el cuerpo sin
vida de un anciano, ha imputado a la detenida por este crimen
un presunto delito de asesinato y
otro de profanación de cadáver,
según confirmaron ayer fuentes
judiciales.
La detenida, Ángeles S.R., de 46
años, de nacionalidad española y
vecina de Lleida, fue detenida y
ahora imputada por un presunto
asesinato y un delito de profanación de cadáver, ya que está acusada de matar y después abrir presuntamente el cuerpo del anciano

para destriparlo.
El cuerpo de la víctima fue encontrado el día 21 de noviembre
de 2012 en la calle Sant Ruf de
Lleida.Según la autopsia, el hombre falleció de forma violenta, ya
que presentaba fuertes golpes en
la cabeza que le habrían causado la muerte, y además fue destripado.
El hombre de 83 años y vecino
de Igualada presentaba golpes en
la cabeza, pero también una herida en el abdomen y sus intestinos
estaban en la bañera de la vivienda mientras que el cadáver estaba
en una habitación, tumbado.
Ángeles S.R., explicó durante su
declaración ante el juez, que fue

] La arrestada abrió
supuestamente el
cuerpo y extrajo
sus vísceras tras
haberlo matado

TONY ALCÁNTARA

] Según apuntan, la
detenida convivió
varios días con la
víctima una vez
ya destripada

La detenida, durante su pase a disposición judicial en el Canyeret

víctima de un secuestro por parte de unos individuos que la asaltaron cuando entreba en el piso y
que la retuvieron en una habitación. Aseguró además que cuando pudo huyó del domicilio, pasó
la noche en un portal y al día siguiente acudió al Centre d’Atenció
Primària de la Rambla Ferran pa-

ra avisar a los equipos de emergencias. Fue entonces, cuando los
Mossos abrieron el domicilio y encontraron el cadáver, que según la
detenida ni había visto.
Según fuentes cercanas a la investigación, la víctima y la detenida se conocían de Igualada, donde ella ya había cuidado supuesta-

mente de él, y hasta justo antes del
supuesto asesinato lo seguía haciendo en Lleida. La arrestada explicó que sólo eran amigos y que
él no se llevaba bien con su familia, por lo que le había invitado a
pasar unos días en Lleida y estaba
previsto que el se quedara el piso
donde fue hallado el cuerpo.

