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Un conductor
deVallfogona
endossa 18multes
a un desconegut
Les sancions sumaven
2.342 euros i la pèrdua
de 10 punts del carnet

LLEIDA ❘ 8

Els Mossos han detingut un veí
deVallfogona de Balaguer per
endossar a un desconegut divuit
multes de trànsit, 10 punts i
2.342 euros.

COMARQUES ❘ 16

COMARQUES ❘ 13

Una avaria d’Adif provoca
retards als trens de
Manresa i la costa

INFRAESTRUCTURES

Mas, igual que
Pujol, votaa
favorde la
independència
deCatalunya
A títol personal, i Duran
rebutja el sobiranisme

El president de la Generalitat,
Artur Mas, ja ha votat en la con-
sulta independentista de Barce-
lona prevista per al 10 d’abril.
Segons persones pròximes al
president, ha votat sí, a títol per-
sonal, com va fer aquesta setma-
na l’expresident Pujol. Per la se-
ua part, Unió continua distanci-
ant-se de les tesis de CDC i Du-
ran va assegurar que aquestes
propostes creen frustració.

PANORAMA ❘ 19

LLEONARD DELSHAMS

Cinc comarques de Lleida,
al capdavantde Catalunya
en controls d’alcoholèmia

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Rànquing || Aran, Alt Urgell,
Noguera, Urgell i Sobirà
lideren els tests dels Mossos

Queixes || L’alcalde de Sort
demana al conseller Puig
acabar amb el “setge policial”

Els primers || Els agents van
fer 963 proves per cada mil
habitants a la Val d’Aran

AGUSTÍ CUCURULLS

ESPORTS ❘ 28-36

Guardiola: “El
meu tempsal
Barça s’està
acabant”
El tècnic deixa entreveure
en una entrevista a Itàlia
que la pròxima serà la
seua última temporada

El Lleida Bàsquet perd
68-77 davant del Girona

Totes les categories de
l’esport base i escolar de
les comarques de Lleida.
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GUIA |pàg.47
Art.Descobreixen un
retaule d’Espui al museu
nord-americà de Detroit

|pàg.49
Espectacles.María Dolores
Pradera se suma aManel i
Dani Martín a la festa major

Esport Base

Cursanocturnaper iniciar elMundial dePonts■ El gran dia ha
arribat i el Mundial d’Enduro de Ponts va arrencar ahir a la nit
amb una aperitiva cursa nocturna per parelles.

Preuspels núvols per anar aPalma
La gran majoria dels 79 passatgers que van volar ahir entre Mallorca
i Lleida asseguren que les tarifes d’Air Nostrum són excessives i
preveuen un èxode a Reus o Barcelona per a pròxims viatges a les illes
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