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FOTO: Lídia Sabaté / El alemán se impuso en la llegada de la Volta a Catalunya

El Lleida pierde otra ‘final’ 
en Villarreal pese a jugar 45 
minutos con uno más (1-0)
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Schachmann se 
lleva el esprint 
de Torrefarrera

Frente común por la 
libertad

FOTO: Alberto Estévez (EFE) / Torrent abre un nuevo tiempo, con los Comuns cerca

El Parlament reclama 
actuar en defensa de “la
democracia suspendida”

Puigdemont regresa a 
Bruselas mientras el juez lo 
reclamaba en Finlandia
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La Lotería 
deja 600.000 
euros en 
la Pobla 
de Segur  
La administración La Garxa  
vendió 10 décimos del núme-
ro 90.862, primer premio de la 
Lotería Nacional | PÁG. 19
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La Loteria Nacional deixa 
600.000 euros en premis 
a La Pobla de Segur 
El número afortunat va ser el 90.862
La Pobla de Segur 
NÚRIA CASTELLS
L’Administració de Loteria La 
Ganxa, de la Pobla de Segur, va 
donar ahir dissabte el primer pre-
mi del Sorteig de la Loteria Nacio-
nal amb el número 90.862.

Segons va explicar la propie-
tària de l’Administració, Teresa 
Agulló, en van vendre una sèrie 
de 10 dècims en finestreta, do-
tats amb 60.000 euros cada un, 
repartint aixi un total de 600.000 
euros entre tots els premiats. La 
majoria d’agraciats són gent del 
poble però la propietària va ma-
nifestar que no descarta que al-
gun hagi anat a parar a algun tu-
rista o gent de pas.

Els reintegraments han co-
rrespost als bitllets acabats en 2, 
4 i 7. El segon premi, dotat amb 
120.000 euros al dècim, va ser 
per al 69.524, venut a València. 

El Poliesportiu de Vila-sana va 
acollir ahir una nova jornada de 
la campanya Porta un amic. La 
iniciativa consisteix en què ca-
da jugador i jugadora infantil del 
Club Patí convidi com a mínim a 
un amic o amiga del seu centre 
escolar a passar un matí damunt 
dels patins i, d’aquesta manera, 
fomentar la descoberta i l’in-
terès per aquest esport encara 
minoritari.

Després de l’èxit d’aquesta 

segona sessió, en la qual van 
participar-hi una setantena de 
nens i nenes, no es descarta que 
es programin més trobades am-
pliant aquesta activitat lúdica 
gratuïta. Fins i tot es preveu rea-
litzar un conveni amb una cone-
guda marca de patins per adqui-
rir-ne més, ja que s’han esgotat 
els que tenia el Club. Aquesta és 
una iniciativa dels pares i mares 
del Club Patí i del coordinador 
d’aquest.

Vila-sana torna a viure 
una nova jornada de la 
campanya ‘Porta un amic’

FOTO: Aj. de Vila-sana / Uns 70 nens van participar de la iniciativa

FOTO: Núria Castells / Teresa Agulló amb un dels premiats

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va 
acollir ahir la cloenda del primer 
Congrés sobre Pedra Seca a les 
Terres de Lleida, una iniciativa 
pionera que durant dos dies va 
registrar una intensa activitat al 
voltant d’una tècnica constructi-
va que aspira a ser Patrimoni Im-
material de la Humanitat.

El congrés també va incloure, 

divendres a la tarda, una visita 
al Centre d’Interpretació de la 
Pedra Seca de Torrebesses i els 
seus entorns, a càrrec de Jordi 
Berenguer, guia d’aquest centre. 
Aquest congrés tenia el repte de 
fer aflorar el màxim de coneixe-
ment possible al voltant de la pe-
dra seca de Ponent i ser un espai 
on poder compartir-lo. 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs 
clou el Congrés sobre Pedra 
Seca a les Terres de Lleida

FOTO: IEI / Els organitzadors aposten per la continuïtat del congrés

Port Ainé obre 
aquesta Setmana 
Santa el seu Parc 
Lúdic d’Aventures

L’Estació d’esquí de Port Ainé 
obre aquesta Setmana Santa el 
seu Parc Lúdic, on es poden tro-
bar activitats alternatives a l’es-
quí. Entre les diferents opcions 
que es poden fer al Parc Lúdic 
destaca el Mini parc d’aventura 
als arbres (a partir dels 4 anys 
i fins a 1,30 m d’alçada), que 
consta de 10 jocs.
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L’empresa RocRoi de Llavorsí, de-
dicada als esports d’aventura des 
de 1996, ofereix quest cap de 
setmana unes jornades lúdiques 
amb dues activitats principals 
dins l’aigua. Els cost de les activi-
tats seran a meitat de preu “per-

què es vol fomentar que tothom 
qui ho vulgui pugui gaudir de l’ai-
gua durant aquesta jornada tan
especial” que commemora el Dia 
Mundial de l’Aigua, que se cele-
bra cada any el 22 de març.

La primera de les activitats es 
va dur a terme al Centre d’Aven-
tura de Llavorsí, on es va ofe-

rir una baixada de ràfting fins a 
Rialp, oberta a tothom. Els parti-
cipants van poder gaudir d’un riu 
que baixa amb força després de 
les nevades d’aquest dies.

L’altra activitat és una sortida 
Pasifae en caiac de mar al Centre 
de Vilanova i la Geltrú, una excur-
sió guiada de dues hores.

Llavorsí ofereix baixades de ràfting 
populars pel Dia Mundial de l’Aigua 

FOTO: RocRoi / El riu Noguera Pallaresa baixa amb molta força després de les nevades dels últims dies

Luis Bárcenas es troba a la se-
va luxosa residència de l’estació 
d’esquí de Baqueira Beret per 
gaudir de les vacances de Set-
mana Santa.

Segons va informar ahir el 
diari ABC, els advocats de Bár-
cenas van presentar un escrit a 
la Sala Penal de l’Audiència Na-
cional el passat dimarts al que 
comunicaven «la seva intenció 
de desplaçar-se dins del terri-
tori nacional durant els propers 
dies». Els representants de l’ex-
tresorer del Partit Popular van 
comunicar a l’Audiència Nacio-
nal que Bárcenas complirà amb 
l’obligació de personar-se en 
seu judicial cada dilluns, però 
el proper 26 de març ho farà al 
Jutjat Únic de Primera Instància 
i Instrucció de Vielha i Mijaran, 
el més proper a Baqueira. Allà 
torna a gaudir de la seva luxo-
sa residència, un xalet situat a 
la urbanització Residencial Val 
de Ruda valorat en 941.000 eu-
ros. Té 150 metres quadrats, dos 
pisos, golfes i garatge. Segons 
el diari ABC, l’extresorer del PP 
va pagar 120.000 euros en me-

tàl·lic per reformar aquest xalet. 
Beltrán Gutiérrez, extresorer del 
PP de Madrid, guardava al seu 
domicili quatre rebuts de 30.000 
euros cadascun corresponents a 
les obres de reforma, datats en-
tre setembre de 2008 i febrer de 
2009. L’immoble està embargat, 
però Bárcenas ho pot utilitzar 
mentre no hi hagi una sentència 
en contra seva.

Bárcenas es trasllada per 
Setmana Santa a la seva 
luxosa casa de Baqueira 

FOTO: José Soler / L’extresorer 
del PP Luis Bárcenas

L’home que va resultar ferit crí-
tic en l’allau que es va produir 
el dijous a la Vall de Conangles, 
a l’àrea del Llac Redon, Roberto 
Sánchez García, estava estable 
al tancament d’aquesta edició a 
l’Hospital de Bellvitge. Una de les 
cames tenia problemes de circu-

lació de la sang i, a més, tenia fort 
cop al pit, per això les 48 hores 
després del succés eren claus. En 
aquest sentit, la família d’un dels 
morts retrà un homenatge íntim 
a la finca on residia per donar-li 
un últim adéu. Cal recordar que 
dues persones van perdre la vi-

da a 2.247 metres d’altitud al 
quedar atrapades per una allau. 
En un principi el ferit crític va ser 
evacuat a l’Hospital de Viella i, 
posteriorment, el van traslladar a 
l’Hospital de Bellvitge en helicòp-
ter medicalitzat. Els Bombers van 
ser alertats poc després de les 
deu del matí que s’havia produït 
una allau en una zona propera a 
la boca sud del túnel de Vielha. 
Els tres atrapats per l’allau esta-
ven fent treballs d’estudi i de re-
cerca a la zona. Fins al lloc es van 
desplaçar Pompièrs d’Aran i efec-
tius del GRAE amb un helicòpter.

El ferit crític en l’allau 
de la Vall de Conangle, 
estable a l’hospital El SIS (servei d’intervenció so-

cioeducativa), servei que es 
presta des del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà des de fa més 
de tres anys, preveu el curs que 
ve endegar dues noves línies 
d’atenció, la primera, adreçada 
a famílies amb infants de 0 a 3 
anys i una segona, a adolescents 
de 16 a 18 anys. El SIS té com a 

principal objectiu proporcionar 
atenció a tots els infants i ado-
lescents en situació de risc i les 
seves famílies afavorint el seu 
desenvolupament personal, la 
integració social i l’adquisició 
d’aprenentatges, prevenint el 
deteriorament de les situacions 
de risc i compensant els dèficits 
socioeducatius.

El Servei d’Intervenció 
Socioeducativa del Jussà  
obre noves línies d’actuació
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