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POLÍTICA CATALANA

A.M.

Mollerussa. La ciutat va sortir al carrer per donar suport als presos polítics.

ERC TREMP

Tremp. Marxa de torxes “per la dignitat del poble de Catalunya”.

SEGRE TÀRREGA

Tàrrega. Uns 600 veïns van tallar el tram urbà de la C-14.

C. SANS

La Seu. Els veïns van dur a terme una marxa lenta cap a l’N-145.

A.B.

Balaguer. La plaça Mercadal, plena per demanar la llibertat dels presos.

A.J.

Juneda. Un centenar de veïns es va concentrar davant de l’ajuntament de Juneda.

Nacions Unides surt en defensa 
dels drets de Jordi Sànchez
Demana “mesures cautelars” per “evitar danys irreparables”

❘ LLEIDA ❘ El comitè de Drets Hu-
mans de l’ONU va instar ahir 
Espanya a “prendre totes les 
mesures necessàries per ga-
rantir que Jordi Sànchez pu-
gui exercir els seus drets polí-
tics”, d’acord amb l’article 25 
del Conveni de Drets Humans. 
Així ho va comunicar en una 
resolució en la qual respon 
a una demanda formulada 
aquesta mateixa setmana per 
la defensa de l’expresident de 
l’ANC, concretament el dime-
cres 21 de març. La deman-
da es va presentar davant de 
l’ONU al considerar que el Tri-

bunal Suprem (TS) vulnerava 
els drets de Sànchez al no per-
metre-li sotmetre’s a la inves-
tidura (ni se li va concedir la 
llibertat provisional ni se li va 
donar permís per anar al ple). 
En aquest sentit, el comitè de 
l’ONU va admetre a tràmit la 
resolució de Sànchez i també 
va anunciar que d’acord amb 
l’article 92 de les seues nor-
mes de funcionament, dema-
na “mesures cautelars” a Es-
panya, un mecanisme previst 
per l’ONU per evitar “danys 
irreparables” a les persones 
que denuncien abusos en re-

lació amb els seus drets. Fonts 
de la defensa van argumentar 
que aquest document obre la 
porta que Sànchez pugui ser 
investit com a president de la 
Generalitat pel Parlament, una 
cosa que li va negar el TS amb 
diverses resolucions. A més, el 
comitè de l’ONU va escriure al 
Govern espanyol demanant-li 
que enviï “qualsevol informa-
ció o observacions” sobre el 
cas de Sànchez en un termini 
màxim de sis mesos. Després, 
analitzarà el cas i prendrà una 
decisió, que es considerarà una 
“interpretació d’autoritat”.

El ple continua sense Turull
El Parlament manté la convocatòria d’avui || Segueix endavant 
amb la tramitació per poder investir el president a distància

❘ BARCELONA ❘ El Parlament man-
tenia ahir a la nit la convoca-
tòria del ple previst avui per a 
la segona votació d’investidura 
del candidat a la presidència, 
Jordi Turull. Hores després que 
el Suprem dictés presó sense 
fiança per a Turull, la Cambra 
catalana va confirmar l’inici de 
la sessió a les 11.30 i va avan-
çar que el seu president, Roger 
Torrent, llegiria al finalitzar 
una “declaració en defensa 
dels principis democràtics i dels 
drets civils i polítics”.

Torrent va afirmar que el 
candidat a president “té dret 
a la segona votació” davant 
les “ingerències dels tribu-
nals”. “No poden alterar les 
majories conformades per la 
voluntat democràtica de la 
ciutadania”, va subratllar. Al 
llarg de la jornada, Cs, PSC i 
PP van reclamar desconvocar 
la sessió, mentre que el Govern 
espanyol va advertir que votar 
la investidura sense el candidat 
seria il·legal i que, en tal cas, 

buscarien mecanismes per im-
pugnar-la. Turull, per la seua 
part, va instar a seguir enda-
vant amb el ple “per dignitat”. 

D’altra banda, la Mesa del 
Parlament va rebutjar les im-
pugnacions de Cs, PSC i PP 
contra la reforma de la llei de 
Presidència que permetria in-
vestir el president a distància. 

La tramitació seguirà el seu 
curs i haurà de publicar-se di-
lluns vinent. A partir de lla-
vors, s’obrirà un termini de 48 
hores perquè els grups contra-
ris a aquesta reforma puguin 
impugnar-la de nou, aquesta 
vegada davant del Consell 
de Garanties Estatutàries de 
Catalunya.

ACN

Imatge de la Junta de Portaveus celebrada ahir.
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Jarlinson Pantano aixeca el braç al creuar guanyador la meta de Vielha, amb el grup molt a prop.

CONSELH GENERAU D’ARAN

AGÈNCIES
❘ VIELHA ❘ Alejandro Valverde 
(Movistar Team) va mantenir 
el liderat després de la cinque-
na etapa de la Volta Ciclista a 
Catalunya, que ahir va entrar a 
les comarques de Lleida i que va 
finalitzar a Vielha. A la capital 
aranesa, el colombià Jarlinson 
Pantano (Trek Segafredo) va 
obtenir el premi de la victòria 
fent bona l’escapada del dia. La 
carrera discorre avui íntegra-
ment per les carreteres lleida-
tanes, amb sortida a Vielha i 
arribada a Torrefarrera (vegeu 
el desglossament).

En la jornada més llarga de 
la ronda, de 212,9 quilòmetres, 
Pantano va superar a la línia de 
meta el noruec Vergard Stake 
Laengen (UAE-Team Emirates), 
l’altre supervivent de la fuga de 
la jornada, després d’arriscar-se 
amb un veloç descens a meta, 
on va celebrar el triomf amb un 
avantatge de 14 segons sobre el 
gran grup.

A falta de dos etapes perquè 
la 98a edició de la Volta arribi a 
la fi, el líder de la carrera, Ale-
jandro Valverde, té 16 segons 
d’avantatge respecte al colom-
bià Egan Bernal (Team Sky), 
que ahir va retallar tres segons 

després de ser el més ràpid en 
un esprint intermedi. El també 
colombià Nairo Quinta (Movis-
tar Team) segueix tercer a 26 
segons del líder.

Feia 25 anys que la ronda ca-
talana no acabava a Vielha. No 
era una etapa perquè els favorits 
marquessin grans diferències, 
però sí per endurir la carrera, 
el ritme de la qual va ser diabò-
lic. L’ascensió al port del Cantó, 
de categoria especial, va ser el 
colós del dia, encara que molt 
allunyat, això sí, de Vielha (a 
126 quilòmetres).

Dotze corredors van protago-
nitzar l’escapada, entre ells Pan-
tano, acompanyat pel seu com-
pany d’equip Laurent Didier, Gi-
ovanni Visconti (Bahrain-Meri-
da) i Jordi Simon (BH Burgos) 
i Antonio Molina (Caja Rural), 
cap d’ells amb opcions en la ge-
neral. La màxima diferència va 
ser d’uns quatre minuts, amb 
el pilot treballant fort per atra-
par-los. Pantano, gràcies a l’es-
forç de Didier, i Laengen van 
ser els únics supervivents de la 
fuga. Després de passar el túnel 
junts, es van jugar el triomf en el 
descens. Va guanyar el colombià 
amb el grup només a 10 segons i 
Valverde va conservar el liderat.

Valverde, líder a Aran
El corredor del Movistar Team conserva el mallot en una etapa amb final a 
Vielha que guanya el colombià Pantano || L’etapa d’avui acaba a Torrefarrera

CICLISME VOLTA A CATALUNYA

ESCAPADA
Dotze corredors van 
protagonitzar una 
escapada, entre ells el 
guanyador de la jornada

Alejandro Valverde, per l’esquerra amb el mallot blanc-i-verd, va arribar en el grup perseguidor.

CONSELH GENERAU D’ARAN

n Torrefarrera serà l’escena-
ri avui de l’arribada de la si-
sena i penúltima etapa de la 
Volta. Per aquesta raó, des de 
les 11.00 i fins a les 13.30, els 
nens i nenes podran disfrutar 
d’un circuit de Crazy Cars, 
on conduiran cotxes elèc-
trics. L’arribada de la carrera 
està prevista a partir de les 
16.00 al Parc Empresarial de 
Torrefarrera. 

L’alcalde, Jordi Latorre, 
destacava la importància 

d’acollir l’arribada de la ca-
rrera per a Torrefarrera. “Grà-
cies a la projecció pública de la 
Volta, el nostre municipi i en 
especial el Parc Empresarial, 
tindran una gran oportuni-
tat per donar-se a conèixer”, 
per afegir que “aquest esde-
veniment ciclista serà molt 
ben acollit per tots els veïns i 
veïnes, ja que a Torrefarrera 
gaudim d’un teixit d’entitats 
esportives molt dinàmic que 
s’implica i gaudeix de tots els 

esdeveniments que s’organit-
zen a la localitat”.

Per Lleida
L’etapa d’avui té previst 

partir de Vielha a les 12.35, 
des del carrer Querimònia, i 
passarà pel Pont de Suert, la 
Pobla de Segur, Tremp, Bala-
guer, Alfarràs i Torrefarrera. 
Hi haurà talls de trànsit a les 
carreteres per les quals discor-
re: N-230, N-260, C-13, C-12, 
C-26 i de nou N-230.

Circuit per a nens a Torrefarrera per la Volta

Lo Caragol            
rep avui  
l’Esplugues en 
un duel clau

FUTBOL SALA

❘ LLEIDA ❘ Lo Caragol, líder del 
Grup 2 de la Tercera divi-
sió de futbol sala, rep avui 
el segon classificat, Penya 
Esplugues (16.00), al Muni-
cipal dels Magraners, en un 
duel clau per a les aspiracions 
d’ascens de l’equip lleidatà. 
El Futsal Restaurant Lo Ca-
ragol Lleida té 48 punts, a fal-
ta de set partits perquè aca-
bi la Lliga –inclòs el d’avui–, 
mentre que el Penya Esplu-
gues en té 46. 

No només està en joc el li-
derat en el matx, ja que una 
victòria de Lo Caragol, que 
ha guanyat fins ara tots els 
partits que ha jugat a casa, 
li permetria fer un gran pas 
cap a l’ascens.

El CEN, en el Campionat 
d’Espanya de natació
❘ BALAGUER ❘ El CEN Balaguer 
participa en el Campionat 
d’Espanya Infantil d’Hivern 
de natació que comença de-
mà a Pontevedra. Hi compe-
teixen Aurembiaix Pifarré i 
Alexandra Papell.

Carla Suárez, eliminada 
al torneig de Miami
❘ MIAMI ❘ Guillermo García 
López s’enfrontarà a Fernan-
do Verdasco en segona ronda 
del Masters 1.000 de Miami, 
al derrotar el nord-americà 
Tennys Sandgren en dos sets 
(7-6 (3) i 7-6 (6), mentre que 
Carla Suárez no va poder su-
perar el seu debut i va cedir 
davant de la xinesa Yafan 
Wang (7-5 i 6-3).

Claudia Borbón cau en   
el Ciutat de Cartagena
❘ CARTAGENA ❘ La tenista de Me-
quinensa Claudia Borbón va 
caure en els vuitens de final 
del Ciutat de Cartagena, de 
categoria sub-15, al perdre 
davant de la basca Anne 
Mintegi per 6-1 i 6-0.

Ricky Rubio consolida 
Utah Jazz en el ‘play-off’
❘ DALLAS ❘ Ricky Rubio, amb 22 
punts, va contribuir a conso-
lidar Utah Jazz en posicions 
de play-off a l’imposar-se a 
Dallas Mavericks (112-119), 
en una jornada NBA en què 
Memphis Grizzlies, sense 
Marc Gasol, va encaixar la 
sisena pitjor derrota de la his-
tòria de la Lliga, davant dels 
Charlotte Hornets de Willy 
Hernangómez (140-79). 
Mirotic va sortir victoriós 
en el xoc que va afrontar els 
Pelicans a casa davant dels 
Lakers (128-125).
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