
Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.
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PUBLICITAT

Avui felicitem els MARTIRIÀ

PUBLICITAT

Unfals capellàassalta
lacasadeBárcenas

Un home vestit com un
sacerdot, de fosc i amb al-
çacolls, i armat amb una
pistola, va entrar ahir a la
tarda a l’habitatge familiar
de Luis Bárcenas i va lligar
demans a l’esposa
d’aquest, Rosalía Iglesias,
a una assistenta, a un vigi-
lant de seguretat i al fill de
l’extresorer del PP. Des-
prés els va lligar i els va
exigir els pen drive on l’ex-
tresorer, ara a la presó, re-
copilava tota la comptabi-
litat B del partit des de
1990 fins 2008. L’assal-
tant va ser identificat com
EnriqueOlivares García,
nascut el 1948.Té antece-
dents per robatori amb
força i tinença de drogues.
A la fi, va ser reduït pel fill
de Bárcenas i el vigilant.

TWITTER

@_cafeambllet
«Elmundoenteroestáviendoen
sus ordenadores como la po-
licia mata un hombre en Barce-
lona. La prensa de la ciudad,en
otras cosas. Catalunya»
@jaumeclotet
«El MHP ha donat a Pedralbes
unalliçód’educació isaberestar
alPPqueDéun’hido.Elshasor-
tit el tret per la culata.»
@riverwave07
«El Banco de España es la cara
durade lamoneda.Nosotros, la
cruz.»
@osistere
«¿RamonEspadaler iManelPrat
ja han dimitit després q s’hagi
evidenciat q 11mossosassassi-
nen un ciutadà indefens?»

FACEBOOK

Jordi Esteller
«Si volem que als catalans dei-
xin de dir-nos nazis, hauríemde
començar per eliminar aquest
fàstic de màfia policial que vol-

XARXES SOCIALS FBO
FER BULL IR L’OLLA

FRANZ PETER TEBARZ-VAN ELST

ElpapaFranceschaapartatmo-
mentàniament del seu càrrec el
bisbe de Limburg per haver-se
gastat 31 milions d’euros per
construir-se la seva residència.

PUNT I A PART

ROSA MARIA MORA

ElConsel de l’Urgell ja téapunt
l’inventari del patrimoni eclesi-
àstic de cadascun dels 20 mu-
nicipis de la comarca, que ja enl
podran disposar d’ell.

Vivint la Festa del Vi i el dinar 7 vins, 7 paisatges, amb Como Pomona

LA FOTOTECA

El Punt Edu de Rosselló disposa dels llibres de lectura de l’IES Joan Solà

Acord de col·laboració entre Down Lleida i el Força Lleida


