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Mor als 73 anys Àngel Velasco, 
propietari de Torrons Vicens 
Agramunt (plorà la mort d'una persona ((molt estimada'' 
Agramunt, 
REDACCIO 

El propietari de Torrons Vicens i 
Xocolata Jolonch, Àngel Velasco 
Pérez, va morir ahir a Barcelona 
als 73 anys víctima d'un càncer. El 
mestre torronaire va néixer a Bar
celona el1948. Als 14 anys va C0-

mençar a treballar a la pastisseria 
Prats-Fatjó del Passeig de Gràcia 
de la Ciutat Comtal. Amb 21 anys 
va obrk dues Pastisseries Velasco 
a Sant Boi de Llobregat i als 25 va 
inaugurar una fàbrica de trufes 
gelades i bombons, Tasso 2000. 

Els empresaris Àngel Velasco 
i el seu fill Àngel Velasco Herre
ro van adquirir a la família Vicens 
l'any 2000 la propietat de Torrons 
Vicens, una empresa fundada el 
1775, i van assumir la direcció de 

• l'empresa mantenint l'elaboració 
tradicional i artesanal i l'ús d'in-

gredients de qualitat i proximitat, 
marca de la casa des dels seus ini
cis. Des de llavors, el creixement 
i l'expansió de la marca ha estat 
imparable sempre fidels a la tra
dició i la qualitat. l'empresa dis
posa de prop de 50 botigues a tot 
el món. Velasco era una persona 
autodidacta, treballadora i inno
vadora que va convertir Torrors 
Vicens en una empresa d'èxit. 

l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia 
Fernàndez, va dir que "la mort 
d'Àngel Velasco ha commocionat 
el poble perquè era una persona 
molt estimada, que ha contribuït 
a la transformació d'Agramunt i 
ha portat el nom de la població a 
tot el món gràcies a les botigues 
i als productes de torró i xoco
lata que elaborava". Va apuntar 
que col· laborava econòmicament 
amb totes les entitats del poble. 

FOTO: Bombers Narsó I Un helicòpter va traslladar el ferit a l'hospital 

Ferit un motorista de 50 anys 
en caure mentre circulava 
per L-511 a Coll de Nargó 
Un motorista de 50 anys va re
sultar ferit de caràcter menys 
greu en caure de la moto i pi
car amb el cap a l'asfalt a la zo
na dels Prats, al municipi de Coll 
de Nargó. l'accident va tenir lloc 
al quilòmetre 20 de la carretera 
L-511 cap a dos quarts d'll del 
matí. Al lloc dels fets es van des
plaçar tres dotacions dels Bom
bers, els Mossos d'Esquadra i el 
Sistema d'Emergències Mèdi-

ques (SEM). l'home va rebre les 
primeres atencions mèdiques 
ala zona dels Prats i després va 
ser traslladat amb un helicòpter 
medicalitzat a l'Hospital Arnau 
de Vilanova. 

El ferit formava part d'un 
grup de motoristes que estaven 
fent una travessa per la carrete
ra L-511, una via plena de revolts 
tancats que uneix les poblacions 
de Coll de Nargó i Isona. 

FOTO: Torrons VIcens/. El mestre torronaire Àngel Velasco, en una de les botigues de Torrons Vicens 

Rescaten en zones · 
d'alta muntanya 
un escalador i 
dos senderistes 

Un escalador va patir ahir una 
dislocació d'espatlla al Baix Pa
llars i va ser traslladat en am
bulància a l'Hospital del Pallars, 
a Tremp. També van ser resca
tats amb helicòpter una sende
rista als estanys de Comalesbie
nes, a Barruera, i traslladada a 
l'Hospital Val d'Aran, a Vielha, 
i una persona que practicava 
trekking a la Collada de Monas
tero, a Espot. 

Detenen a Lleida 
dues persones per 
un robatori i un 
delicte de lesions 

La Guàrdia Urbana va detenir 
ahir al vespre una persona al 
carrer Joan Baget per un pre
sumpte delicte de robatori amb 
intimidació. La Policia Local 
també va procedir a la deten
ció d'una altra persona al ca
rrer Cronista Muntaner, al barri 
de Cappont, per un presumpte 
delicte de lesions i amenaces a 
un vianant. 
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FÚ'TBOL-+ Segunda RFEF 

El Lleida/ a por 
los primeres tres 
puntos en el 
Camp d/Esports 
Pere Martí: ''Tenemos 
que estar tranquilos'' 
El ntrenador del Lleida 
Esportiu, Pere Ma rtf, qulso 
calmar la aflclón después 
de I primera derrota ante 
el Teruel y aflrmó que 
"el qulpo trabaja muy 
blen y el grupo es muy 
bu no, tenemos que estar 
tranqullos". 

Lleida 
DANIEL HURTADO 

Tan solo se ha disputada una jor
nada de la Segunda RFEF y algu
nes aficionades del Lleida Espor
tiu ya se mostraren preocupades 
tras la primera derrota fuera de 
casa contra el Teruel. 

Es por eso que el entrenador 
del Lleida, Pere Martí, quiso man
dar un mensaje de tranquilidad a 
la afición de cara al primer partí
do en el Camp d'Esports, hoy con-

FOTBOL -+ Territorial 

tra el CD Ebro. 
"Después de la derrota me dio 

la sensación que habíamos perdi
do mucho mas que un partido, y 
no sólo perdimos eso, el primer 
partido. El ·domingo llega el se
gundo y tenemos que estar tran
quilos. Estamos trabajando muy 
bien y queremos poner el énfasis 
en la tranquilidad". 

El Camp d'Esports vivira el pri
mer partido de la temporada de 
su equipo y Pere Martí afirmó 
que "quiero ver al mismo equipo 
que en Teruel, hicimos muchas 
cosas bien, no tenemos que vol
vernes locos y si tenemos el ba
lón atacar, y sin él intentar recu
peraria lo antes posible. Hay que 
seguir en la línea que estamos, la 
idea siempre es la misma". 

Un debut en casa dónde Martí 
espera empezar a ver el apoyo de 

El Mollerussa 
supera al Tàrrega y 
la Pobla se lleva 
la Copa Pirineus 
Ayer se disputaren dos Copas en 
el territorio leridano, la semifi
nal de la Copa Lleida Amater en
tre el Mollerussa y el Tàrrega, y 
la final de la Copa Pirineus entre 
el Coll de Nargó y la Pobla de Se
gur, disputada en el Camp Mu
nicipal de Pedrasanta, en Tremp. 

El partido entre el Mollerussa 
y el Tàrrega finalizó con un 3 a 1 
a favor del Mollerussa, que supo 
golpear primero y a los 20 mi nu- _ 

tos ya ganaba 2 a O, con goles de 
Adrian y Jordi. El Tàrrega puso 
emoción en los minutes finales 
con un gol de Josep Torres, pe
ro Rockson puso el definitiva 3 a 
1. El Mollerussa se vera las ca ras 
en la final con el Atlètic Lleida. 

Por otro lado, la Pobla de Se
gur disputó ayer la final de la 
Copa Pirineus, y no dio oportu
nidad al Coll de Nargó, goleando 
O a 3 y llevandose el titulo. 

FOTO: lleida Esportiu I Pere Martí mandó un mensaje de tranquilidad de cara al primer partido en casa 

la afición leridana, sin dejar de la
do que es el equipo quién alimen
tara este apoyo durante toda la 
temporada. "Tenemos claro que 
aunque nos encanta que venga 
la gente y que nos apoyen, som os 
nosotros quién tenemos que ge
nerarlo. El mensaje es el mismo, 
el de tranquilidad. No tenemos 
que precipitarnos, tenemos gen
te muy joven que empieza ahora 
a nivel profesional". 

Preguntada por el estado de 

((Tenemos 
mucha ilusión 
yesperamos 
contagüírsela 
a la afición" 

forma de la plantilla, Martí afir
mó que "el equipo esta muy 
bien, la ilusión de todos los cha
vales es brutal, tenemos mucha 
calidad y esta mos poniendo todo 
de nuestra parte para que las cc
sas vayan lo mejor posible. Tene
mos mucha ilusión y esperamos 
poder transmitir y contagiar esa 
ilusión y que la afición ños ayude 
a que todo esto sea posi ble". 

El partido, hoy (17.00 horas) 
contra el CD Ebro. 

Q rdl/ El Mollerussa fue muy superior al Tàrrega y disputara la final contra el Atlètic Ueida 
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