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DE MARÇ DEL 2012

L’incendi de la Ribagorça ara-
gonesa, que ja ha calcinat 1.200
hectàrees des de dijous, es va re-
activar ahir a causa del vent i va
creuar el límit provincial fins a
afectar el terme deVilaller, tot i
que sense arribar a nuclis de po-
blació.Així mateix, a Ribera de
Montardit, a Sort, es va declarar
un altre foc, que va ser controlat.

L’incendi deMontanui es
revifa i ha entrat a Lleida
Col·laboració || Els
bombers catalans
s’uneixen als d’Aragó
amb 5mitjans aeris

Més focs || Es cremen
2 hectàrees en un altre
sinistre a Sort, que
va quedar controlat

LLEIDA I COMARQUES ❘ 7

JOSEP DE MONER

La fumera de l’incendi

era visible ahir des de Vilaller.

LLEONARD DELSHAMS

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Assaiggeneralperal29-M
Unes 600 persones es manifesten a Lleida en la segona protesta
contra la reforma laboral, tres setmanes abans de la vaga general

El Barça guanya amb
2 golsmés deMessi

El Lleida,mésapropdel ‘play-off’
Dos gols de Genís (0-2) li donen la victòria davant
de l’Huracà, rival directe en la lluita per l’ascens

ÁREA 11

FUTBOL ❘ pàg. 2-5

FUTBOL ❘ pàg. 8-9

ESPORTS

Lleida acull avui
la Gala de l’Esport

ACTES ❘ pàg. 22

UnAVEamb500
passatgers, parat
doshoresa
Bujaralozperuna
avariaelèctrica
Es van veure obligats
a canviar de comboi

UnAVE que cobria ahir a la tar-
da la línia Madrid-Barcelona i
que anava pràcticament ple, amb
500 passatgers, va tindre una ava-
ria elèctrica que el va fer parar
dos hores a la via a l’altura deBu-
jaraloz. Passat aquest temps, hi
va arribar un altre comboi, que
es va aturar en paral·lel al primer
perquè hi accedissin els viatgers
per unes passarel·les. El tren va
arribar a Lleida a les 21.10 h.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 10

Més de 20.000 britànics
ja han passat per
l’aeroport en tres mesos

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

INFRAESTRUCTURES

GUIA |pàg.19
Fira Natura tanca la 14a edició amb
èxit de vendes i després d’haver rebut
més de 15.000 persones en tres dies

Número 10.804 · Any XXXI

1,20 €

GUIA |pàg.19
Emotiu homenatge a Emiliano
Astudillo per haver impulsat Shalom,
entitat que passarà a portar el seu nom

Rosendo Manrique
Resaltado


