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IMPACTOS EN MEDIOS IMPRESOS 
 
Jueves, 25 de febrero de 2016 
 
La Mañana 

• Tirada: 2.880 ejemplares 
• Lectores: sin auditar 

 
Segre 

• Tirada: 12.121 ejemplares 

• Lectores: 86.000 
 
Diari de Girona 

• Tirada: sin auditar 
• Lectores: sin auditar 

 
 
Viernes, 26 de febrero de 2016 
 
Bon Dia (Diari d’Andorra) 

• Tirada: sin auditar 
• Lectores: sin auditar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPACTOS EN MEDIOS DIGITALES 
 
Miércoles, 24 de febrero de 2016 
 
elmundo.es: 14.654.000 usuarios únicos/mes  
 
lavanguardia.com (sección Ocio): 9.970.000 usuarios únicos/mes 
 
abc.es: 11.322.000 usuarios únicos/mes 
 
efe.com: 854.060 usuarios únicos/mes 
 
iusport.com: sin auditar 
 
vilaweb.cat: 1.834.421 usuarios únicos/mes 
 
lamanyana.cat: sin auditar 
 
ua1.cat: sin auditar 
 
directe.cat: 902.160 usuarios únicos/mes 
 
lavanguardia.com (sección Vida): 9.970.000 usuarios únicos/mes 
 
7accents.cat: 7.341 usuarios únicos/mes 
 
aldia.cat (Europa Press Cataluña): 16.030 usuarios únicos/mes 
 
radioseu.cat: sin auditar 
 
forum.ad: sin auditar 
 
ara.cat: 2.488.836 usuarios únicos/mes 
 
ccma.cat: sin auditar 
 
elperiodico.com: 7.071.000 usuarios únicos/mes 
 
acn.cat: sin auditar 
 



 
Jueves, 25 de febrero de 2016 
 
diaridegirona.cat: 476.212 usuarios únicos/mes 
 
emporda.info: 63.608 usuarios únicos/mes 
 
catzona.com: sin auditar 
 

naciodigital.cat: 2.944.336 usuarios únicos/mes 
 
lleida.com: sin auditar 
 
segre.com: 95.554 usuarios únicos/mes 
 
elpais.com: 16.626.000 usuarios únicos/mes 
 
micanews.org: sin auditar 
 
 
Viernes, 26 de febrero de 2016 
 
coplefc.cat: sin auditar 
 
elpuntavui.cat: 1.126.764 usuarios únicos/mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Últimos datos auditados por OJD, OJD Interactiva, EGM y ComScore a finales de 2015. 



Condemnats a pagar 
91.000€ per la mort per 
ofegament d’una dona  
que feia rafting a Llavorsí
El jutge veu negligència perquè no 
hi havia un protocol de salvament
Una sentència condemna 
l’asseguradora d’una 
ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ƌăŌŝŶŐ�ĚĞ�
Llavorsí a indemnitzar per 
negligència als familiars 
d’una dona que va morir 
ofegada el 2012 quan 
ƉƌĂĐƟĐĂǀĂ�ĂƋƵĞƐƚ�ĞƐƉŽƌƚ͘

Lleida
B.R.
L’asseguradora de l’Escola d’Aven-
tura Roc Roi de Llavorsí haurà de 
pagar 91.000 euros (uns 58.000 
euros més interessos), per la 
ŵŽƌƚ�Ě͛ƵŶĂ�ĚŽŶĂ�ƋƵĂŶ�ƉƌĂĐƟĐĂǀĂ�
ƌăŌŝŶŐ͘����ƉĂƌƚ͕�ƚĂŵďğ�ŚĂƵƌĂŶ�ĚĞ�
pagar uns 10.000 euros més de 
les costes del judici. Així ho indi-
ĐĂ�ƵŶĂ�ƐĞŶƚğŶĐŝĂ�ĚĞů�:ƵƚũĂƚ�ĚĞ�Wƌŝ-
mera Instància 54 de Barcelona.  

Els fets van tenir lloc el 5 de 
ŵĂŝŐ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͕�ƋƵĂŶ�ůĂ�ǀşĐƟŵĂ�ǀĂ�
ĂĐƵĚŝƌ�Ăŵď�ůĂ�ƐĞǀĂ�ƉĂƌĞůůĂ�Ă�>ůĂ-
ǀŽƌƐş� ƉĞƌ� ƉƌĂĐƟĐĂƌ� ƌăŌŝŶŐ� Ăů� ƌŝƵ�

EŽŐƵĞƌĂ�WĂůůĂƌĞƐĂ͘� >͛ĞŵďĂƌĐĂĐŝſ͕�
ĞŶ� ƋƵğ� ĂŶĂǀĞŶ� ƵŶ� ŵŽŶŝƚŽƌ� ŝ� ϴ�
ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ŵĠƐ͕�ǀĂ�ďŽůĐĂƌ�ĞŶ�Ğů�WĂƐ�
de l’Illa i va fer que tots els tripu-
lants caiguessin a l’aigua. La do-
na, veïna de Badalona de 41 anys, 
va quedar atrapada sota l’aigua i 
va morir per ofegament, ja que 
tots van aconseguir tornar pujar 
Ă�ůĂ�ďĂƌĐĂ�ĞǆĐĞƉƚĞ�ĞůůĂ͘

^ĞŐŽŶƐ� ůĂ�ƐĞŶƚğŶĐŝĂ͕�Śŝ�ǀĂ�ŚĂ-
ǀĞƌ�ŶĞŐůŝŐğŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĞƐ�ƚĂƐƋƵĞƐ�ĚĞ�
ƌĞƐĐĂƚ� ĚĞ� ůĂ� ǀşĐƟŵĂ� ƉĞƌ� ƉĂƌƚ� ĚĞ�
l’empresa lleidatana, ja que “la 
ĨĂůƚĂ� Ě͛ƵŶ� ƉůĂ� Ě Ğ͛ŵĞƌŐğŶĐŝĂ� ŝ� ůĞƐ�

ĚĞĮĐŝğŶĐŝĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƌĞƐ-
cat van incrementar i van agreu-
jar seriosament el risc dels par-
ƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�Ğů� ƌăŌŝŶŐ͕�ƉĞƌ�Ăů�ĐĂƐ�
que es produís una caiguda a l’ai-
gua, i van fer totalment impossi-
ďůĞ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƉŽŐƵĠƐ�ƐĂůǀĂƌ�ůĂ�ĚŽŶĂ͘͟

Segons va explicar el lletrat 
:ŽĂŶ��ĂƌůĞƐ�'ŝŵĞŶĞǌͲ^ĂůŝŶĂƐ͕�ĚĞů�
ĚĞƐƉĂƚǆ�Ě Ă͛ĚǀŽĐĂƚƐ�'ŝŵĠŶĞǌͲ^Ăůŝ-
nas que ha portat el cas,  aquesta 
és una de les escassíssimes sen-
ƚğŶĐŝĞƐ� ƐŽďƌĞ�ĞƐƉŽƌƚƐ�Ě Ă͛ǀĞŶƚƵƌĂ�
ƋƵĞ�ĂĐĂďĂ�ĞŶ�ĐŽŶĚĞŵŶĂ͘�͞>Ă�ƚĞŶ-
ĚğŶĐŝĂ� ĚĞůƐ� ƚƌŝďƵŶĂůƐ� ĞŶ� ĞƐƉŽƌƚƐ�
Ě Ă͛ǀĞŶƚƵƌĂ� ƉĂƌƚĞŝǆ� ĚĞ� ůĂ� ĚŝĮĐƵů-
tat de considerar que hi hagi una 
ŶĞŐůŝŐğŶĐŝĂ͕� ũĂ� ƋƵĞ� ĐƌĞƵĞŶ� ƋƵĞ�
ůĂ�ǀşĐƟŵĂ�ĂƐƐƵŵĞŝǆ�ƵŶ�ƌŝƐĐ�ƋƵĂŶ�
ĚĞĐŝĚĞŝǆ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĂĐƟǀŝ-
ƚĂƚ�Ăŝǆş͕͟ �ĚŝƵ�Ğů�ůůĞƚƌĂƚ͕�ƋƵĞ�ĂĨĞŐĞŝǆ�
que, en aquest cas, el jutge ha 
cregut que hi va un agreujament 
del risc assumit per la falta d’un 
protocol de salvament.
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La barca va 
bolcar i la 

víctima es va 
ofegar

Els Mossos van detenir diumen-
ŐĞ�Ă��ĂƐƚĞůůĚĞĨĞůƐ�ƵŶ�ŚŽŵĞ�ƉĞƌ�
estafar taxistes de Tremp, Solso-
na, Lleida i la Seu d’Urgell, entre 
Ě Ă͛ůƚƌĞƐ� ůŽĐĂůŝƚĂƚƐ͘��ů�ĚĞƟŶŐƵƚ�ƚĠ�
32 anys i és de Tarragona.

L’home es feia passar per res-
ƉŽŶƐĂďůĞ�Ě͛ƵŶĂ�ĐŽŵƉĂŶǇŝĂ�ĂƐƐĞ-
guradora i trucava a un taxista 
per oferir-li formar part de la se-
va cartera de clients. Aleshores 
ůŝ�ĞŶĐĂƌƌĞŐĂǀĂ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉƌĠƐ�Ăŵď�
ƵŶƐ�ďŝƚůůĞƚƐ�Ě Ă͛ǀŝſ�ƉĞƌ�Ă�ƵŶ�ĐůŝĞŶƚ�
al qual hauria de portar a l’aero-
port. L’estafador deia al taxista 
que la companyia li retornaria 
els diners i que guanyaria una 
ĐŽŵŝƐƐŝſ͘� �ĞƐƉƌĠƐ͕� ƚĂŵďĠ� ƉĞƌ�
ƚĞůğĨŽŶ͕� ƐŝŵƵůĂǀĂ� ƐĞƌ� ƵŶ� ƚƌĞďĂ-
ůůĂĚŽƌ�Ě͛ƵŶĂ�ĂŐğŶĐŝĂ�ĚĞ�ǀŝĂƚŐĞƐ͕�
i indicava al taxista que ja havia 

ƌĞƐĞƌǀĂƚ�ĞůƐ�ďŝƚůůĞƚƐ�ŝ�ƋƵĞ�ĞůƐ�ŚĂ-
ǀŝĂ�ĚĞ�ƉĂŐĂƌ�ĞŶ�ĞĨĞĐƟƵ�ŝ�ƌĞĐŽůůŝƌ�Ă�
ů Ă͛ĞƌŽƉŽƌƚ͘��ů�ĚĞƟŶŐƵƚ�ƚŽƌŶĂǀĂ�Ă�
ƐŝŵƵůĂƌ�ƐĞƌ�Ğů�ƚƌĞďĂůůĂĚŽƌ�ĚĞ�ů Ă͛Ɛ-
ƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂ�ŝ�ƚƌƵĐĂǀĂ�Ă�ůĂ�ǀşĐƟŵĂ�
per dir-li que a l’aeroport no po-
ĚƌŝĞŶ� ĚŽŶĂƌͲůŝ� ĞůƐ� ďŝƚůůĞƚƐ� ŝ� ƋƵĞ�
ŚĂǀŝĞŶ�ĚĞ�ƋƵĞĚĂƌ�Ă�'Ăǀă�Ž��ĂƐ-
ƚĞůůĚĞĨĞůƐ͘��ůůă�ůĂ�ǀşĐƟŵĂ�ƉĂŐĂǀĂ�ŝ�
ůŝ�ĚŽŶĂǀĂ�ƵŶƐ�ďŝƚůůĞƚƐ�ĨĂůƐŽƐ͘

Els Mossos detenen un home 
per estafar taxistes a Lleida, 
Solsona, la Seu i Tremp

Els feia 
comprar 

bitllets d’avió 
per clients

Un cotxe xoca contra una casa a Torrebesses
Un cotxe va col·lisionar ahir contra la façana d’una casa al carrer del Toll número 18 de Torrebesses. El 
succès va tenir lloc a les 17.20 hores de la tarda. Per motius que s’investiguen, el vehicle va xocar contra 
la porta de l’habitatge, que va patir danys estructurals per l’impacte i va haver de ser apuntalada. Fins al 
lloc s’hi van traslladar els Bombers y agents dels Mossos d’Esquadra.  /FOTO: Selena García

Un home de 39 anys va perdre 
ůĂ�ǀŝĚĂ�ĂŚŝƌ�ĚĞ�ŵĂƟŶĂĚĂ�ĚĞƐƉƌĠƐ�
de ser atropellat per un turisme 
al terme municipal d’Alcarràs. 

L’accident va succeir a les tres 
ĚĞ� ůĂ� ŵĂƟŶĂĚĂ� Ě Ă͛Śŝƌ� Ăů� ƉƵŶƚ��
ƋƵŝůŽŵğƚƌŝĐ� ϰϱϱ� ĚĞ� ůĂ� ĐĂƌƌĞƚĞ-
ƌĂ� EͲ//͘� WĞƌ� ŵŽƟƵƐ� ƋƵĞ� Ɛ Ğ͛ƐƚĂŶ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂŶƚ͕�ƵŶ� ƚƵƌŝƐŵĞ�ƋƵĞ� Đŝƌ-
culava per aquesta via va xocar 
ĐŽŶƚƌĂ�ƵŶ�ƉĞĂƚſ�ŝ�ĂƋƵĞƐƚ�ǀĂ�ŵŽ-
rir per l’impacte.

El conductor del vehicle, que 

ǀĂ�ƐŽƌƟƌ�ŝůͼůğƐ�ĚĞů�ǆŽĐ͕�ĞƐ�ǀĂ�ƐŽƚ-
ŵĞƚƌĞ� Ă� ůĂ� ƉƌŽǀĂ� Ě Ă͛ůĐŽŚŽůğŵŝĂ�
després del sinistre i va donar 
ŶĞŐĂƟƵ͕� ƐĞŐŽŶƐ� ǀĂŶ� ŝŶĨŽƌŵĂƌ�
fonts dels Mossos d’Esquadra.

Fins al lloc de l’accident es 
ǀĂŶ�ƚƌĂƐůůĂĚĂƌ�ĮŶƐ�ƚƌĞƐ�ƉĂƚƌƵůůĞƐ�
ĚĞů� �ŽƐ� Ě�͛ŐĞŶƚƐ� ĚĞůƐ� DŽƐƐŽƐ�
d’Esquadra així com dues am-
ďƵůăŶĐŝĞƐ� ĚĞů� ^ŝƐƚĞŵĂ� Ě͛�ŵĞƌ-
ŐğŶĐŝĞƐ�DğĚŝƋƵĞƐ�;^�DͿ͕�ƋƵĞ�ũĂ�
no van poder fer res per salvar la 
vida de l’atropellat.

FOTO: ACN / L’accident va tenir lloc en aquesta a la N-II a Alcarràs

Mor un home després de ser 
atropellat de matinada a la 
carretera N-II a Alcarràs

GUISSONA CLOU UN CURS PER A NOUVINGUTS 
ƐŽďƌĞ�ƐŽĐŝĞƚĂƚ�ĐĂƚĂůĂŶĂ�ŝ�Ğů�ƐĞƵ�ŵĂƌĐ�ũƵƌşĚŝĐ͘�>͛�ũƵŶƚĂŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞ�
ů͛KĮĐŝŶĂ�Ě�͛ĐŽůůŝĚĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƉƌŽũĞĐƚĂ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ĐƵƌƐŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƐĞƌǀĞŝ�
ĚĞ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĂĐŽůůŝĚĂ�ƋƵĞ�ů �͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ�ƚĠ�Ăŵď�Ğů��ŽŶƐĞůů��ŽŵĂƌ-
ĐĂů͕�ƋƵĞ�ƐſŶ�ƵŶ�ĐŽŶũƵŶƚ�Ě Ă͛ĐĐŝŽŶƐ�ŝ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ƌĞƐƉŽŶĞŶ�Ă�ůĞƐ�
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ�ŝŶŝĐŝĂůƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ŝ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ�ĚĞůƐ�ƵƐƵĂƌŝƐ�ƉŽƚĞŶ-
ĐŝĂůƐ͘��ů�ĐƵƌƐ�ŝŶĐůŽƵ�ů Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂŵĞŶƚ͕�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ŝ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſ�
Ě͛ƵŶƐ�ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐ�ƉĞƌ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�Ğů�ǀŝƵƌĞ�ŝ�ƚƌĞďĂůůĂƌ�Ă��ĂƚĂůƵŶǇĂ͘
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Dijous, 25 de febrer del 2016

C.SANS/A.GUERRERO
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Dos veïns de la 
Seu d’Urgell han estat imputats 
per haver difós a les xarxes so-
cials la fotografia del cadàver 
de l’estudiant de l’institut Joan 
Brudieu que va morir el passat 
22 de gener en un accident de 
trànsit a la carretera N-145, a 
les Valls de Valira. La família va 
denunciar davant dels Mossos 
que per les xarxes circulava una 
imatge de l’accident en la qual 
es podia veure la víctima. 

La policia catalana va obrir 
una investigació i ha identificat 
la persona que va fer la foto i el 
responsable de difondre-la. Tots 
dos van ser citats a declarar a 
la comissaria de la Seu. El cas 
l’instrueix un jutjat de la capital 
de l’Alt Urgell, que decidirà si fa 
seure al banc dels acusats els dos 
identificats o si arxiva la causa, 
segons van informar ahir fonts 
judicials.

Els dos veïns de la Seu d’Ur-
gell són investigats per un delic-
te contra la intimitat i el dret a 
la pròpia imatge, tal com recull 
l’article 193.3 del Codi Penal, en 
el qual queda especificat que el 
fet de realitzar fotografies sense 
consentiment pot arribar a ser 
castigat amb penes d’entre 2 i 5 
anys de presó. 

El mateix article, però en el 
punt 5, recull l’agreujant pel 
fet de fer o difondre fotografi-
es d’una persona menor d’edat. 

La investigació ha estat duta 
a terme per la Unitat d’Investi-
gació de l’Àrea Bàsica Policial 
(ABP) de l’Alt Urgell dels Mos-
sos d’Esquadra i l’Àrea Regional 
de Trànsit, arran de la denúncia 
que va interposar a la comissa-
ria de la Seu, el 30 de gener, la 
família de la jove morta. 

La investigació ha determinat 
que la imatge va ser presa des 

d’un dels primers vehicles que 
va arribar al lloc de l’accident i 
que es dirigia en sentit Andorra.

La unitat d’investigació ha 
utilitzat els enregistraments de 
les càmeres situades a l’interior 
del túnel del Bordar, a l’N-145, 
a l’altura d’Anserall.

Els familiars van demanar la 
col·laboració ciutadana i fins i 
tot dels mitjans de comunicació 

per tal d’evitar que la fotografia 
continués difonent-se a través 
de l’aplicació de missatgeria 
WhatsApp i altres plataformes 
digitals. La jove, de nacionalitat 
espanyola però resident a An-
dorra, es dirigia en el moment 
de l’accident amb unes altres dos 
companyes a l’institut Joan Bru-
dieu, on estudiava batxillerat 
artístic.

Els estudiants de l’institut Joan Brudieu van homenatjar la seua companya morta.

Imputats per difondre a les xarxes  
la foto d’un cadàver en un accident
Dos veïns de la Seu que van fotografiar el sinistre, en el qual va morir una alumna 
de l’institut || Per un delicte contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Indemnització per la  
mort d’una dona que feia 
ràfting al Pallars Sobirà
La companyia d’assegurances ha de pagar 58.375 €

TRIBUNALS SENTÈNCIA

Un cotxe dels Mossos, a la zona de l’accident el dia dels fets.

❘ RIALP ❘ El jutjat de primera ins-
tància número 54 de Barcelona 
ha estimat la demanda de la fa-
mília d’una veïna de Badalona 
que va morir ofegada el maig 
del 2012 mentre practicava rà-
fting a Rialp, i obliga la compa-
nyia d’assegurances Allianz a 
abonar una indemnització de 
58.375 euros més interessos per 
negligència en les activitats de 
rescat de l’empresa de ràfting 
Escola d’Aventura Roc Roi. En 
una sentència emesa el passat 
11 de febrer, el jutjat de prime-
ra instància número 54 de Bar-
celona afirma que hi va haver 
negligència de l’empresa per “la 
falta d’un pla d’emergència i les 
deficiències en el sistema de res-
cat, que van incrementar i van 

agreujar seriosament el risc dels 
participants en el ràfting per al 
cas que es produís una caigu-
da a l’aigua, i van fer totalment 
impossible que es pogués sal-
var amb vida la dona”. Els fets 
van tenir lloc quan la víctima 
va acudir amb la seua parella 
a Llavorsí per practicar-hi rà-
fting. L’embarcació, en la qual 
anaven un monitor de l’empresa 
Roc Roi i vuit persones més, va 

ACN

bolcar en el denominat Pas de 
l’Illa, cosa que va fer que tots els 
tripulants caiguessin a l’aigua. 
La víctima va quedar atrapada 
i va morir ofegada. El despatx 
d’advocats Giménez-Salinas, 
que representava el germà de 
la víctima, afirma que la reso-
lució constitueix una de les po-
ques sentències condemnatòries 
en casos d’esports d’aventura 
per “un especial agreujament 

del risc per part de l’empresa 
organitzadora”.

Pel que fa a la via penal, l’Au-
diència Provincial de Lleida va 
arxivar el 2013 la causa contra 
el monitor de l’embarcació, al 
considerar que “no s’aprecia 
en la conducta del monitor cap 
augment del risc propi i inhe-
rent a l’activitat desenvolupada 
i assumida voluntàriament per 
la víctima”.

PLA D’EMERGÈNCIA

Va faltar un pla  
d’emergència i hi va haver 
deficiències en el sistema de 
rescat, segons la resolució

Més vies il·legals 
d’escalada a Catalunya
❘ LLEIDA ❘ La detecció de vies 
d’escalada il·legals a Cata-
lunya s’ha multiplicat per 
30 en l’última dècada. Els 
Agents Rurals van detectar 
61 vies il·legals l’any passat, 
davant les dos del 2005. So-
bre això, alerten que aques-
tes pràctiques posen en perill 
la fauna i la flora de la zo-
na, mentre que els excursio-
nistes reclamen diàleg amb 
l’Administració.

Crema controlada dels 
Bombers a Baix Pallars
❘ BAIX PALLARS ❘ Els GRAF (Grup 
de Recolzament d’Actuaci-
ons Forestals) dels Bombers 
de la Generalitat van fer 
ahir una crema controlada a 
Montcortès, al municipi de 
Baix Pallars. L’objectiu de la 
crema és prevenir incendis 
forestals.

Places judicials a la Seu 
d’Urgell i Balaguer
❘ BARCELONA ❘ El Diari Ofici-
al de la Generalitat de Ca-
talunya va publicar ahir la 
convocatòria per ocupar dos 
places vacants a l’oficina ju-
dicial de la Seu d’Urgell. A 
més, va publicar la resolució 
de dos noves incorporacions 
per la implantació de l’ofici-
na judicial de Balaguer, amb 
una plaça deserta.

Detingut un  
veí de Fraga  
per un assalt  
a un banc

SUCCESSOS

❘ FRAGA ❘ La Guàrdia Civil 
d’Osca va detenir, el passat 
17 de febrer, un jove de 27 
anys i veí de Fraga per haver 
intentat robar en una enti-
tat bancària d’Ossó de Cin-
ca. L’intent de robatori es va 
produir el 5 de gener, quan 
el detingut, amb revòlver de 
fogueig i màscara, que hauria 
comprat dies abans en un es-
tabliment de Lleida i en una 
altra localitat propera, va as-
saltar el director de l’entitat, 
que va arribar a agredir. Tan-
mateix, aquest va aconseguir 
escapar i trucar a la Guàrdia 
Civil des d’un bar proper.

GUÀRDIA CIVIL OSCA

El detingut, al banc.
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L'exprimer secretari del PSC
Pere Navarro va defensar que no va
fer «absolutament cap actuació
ni a favor ni en contra» en el pro-
cés d'adjudicació d'una llicència a
l'empresari Nicola Pedrazzoli, in-
vestigat en la peça  del cas Mer-
curi. 

Navarro va declarar ahir als jut-
jats de Sabadell en qualitat d'in-
vestigat i a la sortida va defensar la
seva «innocència» i la seva «cor-
recta» actuació. 

El socialista va reconèixer que va
parlar amb l'exalcalde de Sabadell,
Manuel Bustos, sobre aquest tema
perquè aquest li va trucar però va
asseverar que no va fer cap gestió
en aquest procés, com va assegu-
rar que queda constància al su-
mari. 

En aquesta línia, va dir que
«probablement» també va parlar
amb l'empresari interessat en la
concessió per «queixar-se» perquè
aquesta no havia fructificat, però
va dir que li va respondre que el
PSC no tenia res a veure i que tor-
nés a iniciar el procediment o pre-
sentés un contenciós «si creia que
els seus drets s'havien conculcat». 

Navarro va declarar en el marc
de la peça  del «cas Mercuri»,
que investiga un presumpte delicte
de tràfic d'influències al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
per aconseguir la concessió d'un
canal per part de Pedrazzoli. 

Navarro apareix en unes con-
verses telefòniques amb Bustos. En
sortir dels jutjats, Navarro va re-
conèixer que va parlar per telèfon
amb Bustos perquè aquest li va tru-
car perquè «estava preocupat per-
què hi havia un senyor que tenia
unes expectatives que no es van
complir i volia actuar en contra del

PSC». Més enllà d'això, Navarro va
defensar que no va tenir «cap in-
tervenció a l'hora de gestionar la
concessió del canal». 

Va dir també que «probable-
ment» va parlar amb Pedrazzoli
(assegurant que no ho recordava
exactament perquè havien passat
molt anys) i que aquest es va quei-
xar per no haver aconseguit la
concessió. 

«Ni afavorir ni perjudicar»
El socialista va assegurar que li va
contestar que tornés a iniciar el
procediment o presentés un con-
tenciós si creia que calia però li va
reiterar que ni el PSC ni ell havien
tingut «cap actitud ni d'afavorir ni
de perjudicar» perquè tampoc te-
nien «ni capacitat, ni voluntat per
poder-ho fer».

A banda de Navarro, també van
declarar com a testimonis  el con-
seller delegat del Grup Godó, Car-
los Godó; el director general de
presidència, Josep Caminal; l'ex-
director de La Vanguardia José An-
tich, i l'exvicepresident del CAC Xa-
vier Guitart. 

Segons l'advocat de l'acusació
particular, tots els testimonis van
negar conèixer cap detall dels fets
que s'investiguen.

SABADELL | ACN/DdG

Pere Navarro es desvincula del cas Mercuri
L’exprimer secretari del PSC nega haver fet gestions per adjudicar una llicència a un canal de televisió investigat

L’exdirigent socialista entra als jutjats de Sabadell. 

ACN

LA CLAU

ALTRES INVESTIGATS
Els alts càrrecs del Grup Godó i 
del CAC també neguen els fets

El conseller delegat del Grup
Godó, Carlos Godó, el director

general de presidència, Josep Cami-
nal, l’exdirector de La Vanguàrdia,
José Antich i el vicepresident del CAC,
Xavier Guitart van negar els fets. 



El Suprem va confirmar ahir les
penes d'un any i quatre mesos de
presó i multa de 60.000 euros per
tràfic d'influències que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va
imposar a l'exdirigent del PSC Daniel
Fernández, a l'exalcalde de Sabadell
Manuel Bustos i al seu germà Fran-
cisco, tots vinculats al PSC. Les con-
demnes es produeixen perquè els
reus van influir perquè s'atorgués
un lloc directiu per concurs públic a
una persona políticament afí a l'A-

juntament de Montcada i Reixac el
2012. El Tribunal Suprem condemna
també l'exalcaldessa socialista de
Montcada i Reixac, María Elena Pé-
rez, a qui castiga amb una pena de 7
anys d'inhabilitació. L'alt tribunal
avala els raonaments del TSJC per
fundar les condemnes, en particular
allò relatiu a les proves documen-
tals, inclòs l'expedient municipal so-
bre el procediment seguit per al no-
menament i també la transcripció
de les converses telefòniques que
incriminaven els condemnats. En la
sentència ara confirmada, el tribu-
nal català concloïa que Fernández i
els germans Bustos van pressionar
María Elena Pérez perquè nomenés

responsable de l'Àrea Territorial de
l'ajuntament que encapçalava una
exalt càrrec del Govern tripartit ca-
talà. 

Per nomenar aquesta persona
l'exalcadessa va convèncer els con-
sultors que havien fet les proves del
concurs públic, de manera que can-
viessin el seu informe inicial, que no
considerava la persona elegida pels
alts càrrecs del PSC adequada per al
lloc. La sentència condemnatòria
considera provat que Daniel Fernán-
dez, Manuel Bustos i el seu germà
Francisco «van abordar, van asset-
jar i finalment van convèncer» María
Elena Pérez perquè actués d'aques-
ta manera. EFE/DdG MADRID



CONDEMNA A L’EXALCALDE DE SABADELL

El Suprem ratifica la
pena d’un any i 4
mesos per a Bustos

Unió de Pagesos va traslladar al
conjunt de grups parlamentaris i
a la consellera d’Agricultura, Me-
ritxell Serret (que compareix avui
a les  hores a la Comissió d’A-
gricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació del Parlament per ex-
posar els objectius del departa-
ment per a la legislatura), que és
urgent que desenvolupi els acords
pendents dels darrers plens mo-
nogràfics del Parlament ( de ju-
liol de  i  d’abril de ). 

El sindicat reclama, com a més
urgents, la situació dels preus i ren-
da de la pagesia, la manca de re-
solució de la convocatòria de mo-
dernització de les explotacions
agràries del  i la revisió im-

mediata del model d’aplicació a
l’Estat espanyol de la darrera re-
forma de la PAC (Política Agrària
Comuna). Tots ells van adreçats a
millorar els preus o la renda de la
pagesia professional catalana, ja
que des del  a  la renda
agrària a Catalunya, en termes
constants, ha caigut un , així
com el Producte Interior Brut
(PIB) de l’agricultura a Catalunya,
que ja encadena sis trimestres se-
guits negatius, des del tercer tri-
mestre del  al quart del ,
ambdós inclosos.

Unió de Pagesos considera im-
prescindible l’actualització de la re-
gulació de les llotges i els mercats
en origen perquè esdevinguin
transparents i no manipulables. 

GIRONA | DdG

Unió de Pagesos reclama a
Agricultura que es regulin
llotges per evitar abusos 

El Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), a proposta
del seu president, Brauli Duart, va
acordar ahir al matí nomenar el fi-
guerenc Jaume Peral nou director
de TV. El fins ara director dels Ser-
veis Informatius de la televisió
pública rellevarà en el càrrec Eu-
geni Sallent, que va desenvolupar
aquesta responsabilitat des del
. Jaume Peral (Figueres, )
és llicenciat en Ciències de la In-
formació per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. 

La seva trajectòria professional
està sobretot vinculada als mitjans
de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. Els seus inicis

van ser a Girona, com a redactor de
Ràdio Cadena, i com a corres-
ponsal de l’agència EFE i de Ràdio
Nacional d’Espanya. 

Després es va incorporar a l’e-
quip de Catalunya Ràdio, com a
delegat a Girona primer, des d’on
va passar a la redacció de Ma-
drid. El  va passar a dirigir la
comunicació de Catalunya Ràdio,
el  es va incorporar a Televi-
sió de Catalunya com a cap de Co-
municació i el  va ser redac-
tor del programa «Parlament», de
TV.Jaume Peral relleva en la di-
recció de TV Eugeni Sallent, que
ha desenvolupat aquesta respon-
sabilitat des del . El Consell de
Govern li va agrair la dedicació i els
èxits assolits en aquest període. 

BARCELONA | ACN/DdG

La CCMA fa efectiu el
nomenament de Jaume
Peral com a director de TV3

El jutjat de primera instància
número  de Barcelona va con-
demnar l'empresa de Ràfting de
Llavorsí  al Pallars Sobirà Roc Roi
a pagar ., euros per la
mort d'una veïna de Badalona de
 anys, que va caure de la barca
i es va ofegar. 

El fets van tenir lloc el  de
maig de  al riu Noguera Pa-
llaresa, al costat del punt quilo-
mètric , de la carretera C-,
a Rialp. Segons recull la sentència,
la llanxa pneumàtica, on hi viat-
javen nou persones més i el mo-
nitor, va xocar contra una roca a la
zona de descens ràpid del riu co-
negut com a Pas de l'Illa i va bol-
car.

BARCELONA | ACN/DdG

Condemnen una
empresa de ràfting
per l’ofegament
d’una dona el 2012
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30 €
Descarregant l’APP 

elmonedero d’Andorra Estalvia en les teves compres

en aquest espai

80 8 8 88
Anuncia’t

Vols viatjar a Irlanda
per aprendre anglès?

Vine a la reunió - amb els directors de l’escola d’Irlanda!

Dissabte 5 de març a
l’Art hotel a les 18.00h.

Per més informació, contacteu la Alix al 36 12 39 o
info@learn-away.com

Nens a partir de 8 anys i adults

with

Dissabte 5 de març a
l’Art hotel a les 18.00h.

with

El Jutjat de Primera Instància 
Número 54 de Barcelona ha 
condemnat l’empresa de ràfting 
de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc 
Roi a pagar 58.375,12 euros per 
la mort d’una veïna de Badalo-
na de 41 anys que va caure de la 
barca i es va ofegar. Els fets van 
tenir lloc el 5 de maig del 2012 al 
riu Noguera Pallaresa, al costat 
del punt quilomètric 132,5 de la 
carretera C-13, a Rialp (Pallars 
Sobirà).  Segons la sentència, la 
llanxa pneumàtica, on anaven 
nou persones més i el monitor, 
va xocar contra una roca a la 
zona de descens ràpid del riu co-
negut com a pas de l’Illa i va bol-
car. Els altres ocupants van ser 
rescatats de l’aigua però la dona 
va quedar atrapada sota d’un 
tronc i no es van adonar de la 
seva absència fins a 15 minuts 
més tard. El jutge entén acredi-
tat que no hi havia cap protocol 
de salvament, en contra del que 
obliga la normativa vigent, i que 
hi va haver descoordinació en la 
cerca de la dona.

La víctima va anar amb la 
seva parella a Llavorsí per prac-

ticar ràfting. Segons la sentèn-
cia, quan la barca va bolcar al-
guns dels ocupants van tornar 
a pujar a la barca i d’altres van 
ser rescatats per altres barques. 
Fins que no es va arribar a una 
zona segura, no van adonar-se 
que faltava la víctima. Ja havien 
passat entre 15 i 20 minuts.

Els dies posteriors a l’acci-
dent, l’alcalde de Rialp i el presi-
dent de l’Associació d’Empreses 
d’Aventura del Pallars Sobirà 
van considerar l’accident com 
un fet aïllat fruit de la mala 
sort, i van descartar la negli-

gència de l’empresa Roc Roi. 
No obstant, la sentència emesa  
l’11 de febrer passat pel Jutjat 
de Primera Instància Número 
54 de Barcelona afirma que sí 
que va haver-hi negligència de 
l’empresa. Entén que no hi va 
haver un pla d’emergència i que 
“les deficiències en el sistema de 
rescat van incrementar i agreu-
jar seriosament el risc dels par-
ticipants en el ràfting en el cas 
que es produís una caiguda a 
l’aigua, i van fer totalment im-
possible que es pogués rescatar 
amb vida la dona”. 

Condemnen una empresa de 
ràfting de Llavorsí per un accident
La sentència l’obliga a pagar 58.000 euros per l’ofegament d’una dona

Justícia

L’accident va passar el maig del 2012 al riu Noguera Pallaresa.

agències

Agències
andorra la vella

L’Escanyabocs, prova d’es-
ports de muntanya de la Seu 
d’Urgell, ha obert avui di-
vendres les inscripcions per 
participar en la novena edi-
ció, que tindrà lloc el cap de 
setmana del 21 i 22 de maig 
d’enguany. Les inscripcions 
es poden formalitzar fins al 
dijous 19 de maig (fins a les 
23 hores) a www.escanyabocs.

com. El preu de la inscripció és 
de 20 euros per a la primera 
prova i 5 euros per cada pro-
va addicional. La participació 
en l’Escanyabocs està oberta 
a persones majors de 14 anys. 
La cita consta, com en cada 
edició, d’un total de cinc pro-
ves: la cursa de muntanya, el 
raid, l’orientació, la pedalada i 
la marxa nòrdica. Un any més 
es compta amb la col·laboració 
de l’empresa Grifone.

S’obren les inscripcions 
per a l’Escanyabocs

esport

Redacció
andorra la vella

L’escriptor Pep Albanell prota-
gonitzarà demà, a les onze del 
matí, L’Hora del conte que orga-
nitza la biblioteca Sant Agustí 
de la Seu. El llibre escollit per 
a aquesta nova sessió és la nar-
ració letona El germà ric i el ger-
mà pobre, que explica la relació 
de dos germans pertanyents a 
diferents classes socials. L’ar-

gument del conte servirà per 
parlar sobre l’enveja i sobre les 
“bones” i les “males” persones. 
Pep Albanell, nascut a Vic però 
que va créixer a la Seu, és com 
una mena de padrí de la bibli-
oteca Sant Agustí de la capital 
alturgellenca, perquè la defen-
sa i en fa promoció, i alhora hi 
fa una presentació de llibres, 
alguna hora del conte o alguna 
xerrada al llarg de l’any.

Pep Albanell protagonitza 
‘L’Hora del conte’

cultura

Redacció
la seu d’urgell

D
is

tri
bu

id
o 

pa
ra

 e
st

ra
da

.e
le

na
m

@
gm

ai
l.c

om
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tri

bu
irs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 
 
Germán González 
24/02/2016 16:06 
 
El Juzgado de Primera Instancia número 54 de Barcelona ha condenado a la 
aseguradora Allianz a indemnizar con 58.375 euros, más los intereses legales, a la 
familia de una vecina de Badalona de 41 años que perdió la vida el 5 de mayo de 
2012 haciendo rafting por el río Noguera Pallaresa entre las localidades de 
Llavorsí y Rialp. La sentencia indica que la víctima acudió con su pareja para 
realizar esta actividad en la empresa Escola d'Aventura Roc Roi, que tiene 
contratada la póliza con la compañía de seguros, y que bajaron en una 
embarcación junto a ocho personas y un monitor. Cuando pasaban cerca de una 
isla que hay en el río, la barca se desequilibró al acercarse demasiado a una de 
las rocas por lo que se levantó de un lado y varios tripulantes cayeron al agua. El 
monitor tuvo que saltar sobre la barca para mantener el equilibrio pero provocó la 
caída del resto de ocupantes. 
 
La sentencia indica que algunos tripulantes pudieron subir a la misma barca 
mientras que el resto fueron rescatados por otras embarcaciones que también 
hacían la actividad. La pareja de la víctima alertó de que ella no se encontraba a 
bordo al monitor y éste le calmó alegando que podía estar en otro barco, por lo 
que no se dieron cuenta de que había desaparecido hasta pasados unos 600 o 
700 metros del lugar del siniestro. Entonces se activó la alerta para buscarla y 
rescatarla pero fue demasiado tarde ya que la mujer quedó atrapada en un tronco 
bajo el agua y falleció ahogada. 
 
La familia de la víctima, representada por el despacho de abogados Giménez-
Salinas, presentó una demanda ya que consideró que existía una negligencia en 
la actuación de la empresa de rafting pese a que en los días posteriores al 



accidente, el alcalde de Rialp y el presidente de la Asociación de Empresas de 
Aventura del Pallars Sobirà afirmaron que fue un hecho aislado fruto de la mala 
suerte, como recuerdan los demandantes en un comunicado. Tras examinar la 
demanda, el juzgado ha considerado que existe una mala actuación de la empresa 
Roc Roi en el rescate de la mujer ya que pasaron unos 15 minutos desde su 
desaparición hasta que se inició la búsqueda y se alertó a los responsables. 
Además, indica que los servicios de emergencia tardaron unos 30 minutos en 
llegar y los monitores unos 20 minutos en alcanzar la zona en la que quedó 
atrapada la mujer. La sentencia, que no es firme y puede recurrirse, afirma que "no 
se actúa de forma coordinada" ya que el propio monitor manifestó que "no había 
ninguna persona que dirigiese las actuaciones sino que los guías con más 
experiencia eran los que llevaban la batuta". 
 
"De todo lo anterior se desprende que siendo previsible en la actividad de rafting el 
riesgo principal que corren los participantes en caso de caída al agua (poder 
quedar atrapados o enganchados en el fondo del río) lo que obliga a una 
actuación muy rápida y efectiva, la empresa organizadora no tenía un equipo 
debidamente preparado y coordinado para actuaciones urgentes que pudiera 
llegar a cualquier tramo del río con adecuada celeridad en caso de accidente", 
indica la sentencia. También destaca que "la falta de un plan de emergencia y las 
deficiencias en el sistema de rescate incrementaron y agravaron seriamente el 
riesgo de los participantes en el rafting para el caso de que se produjese una 
caída al agua, e hicieron totalmente imposible que se pudiese salvar con vida a la 
mujer". 
 
El juez añade que "no existían medios técnicos ni de otro tipo para que los 
monitores de las barcas pudieran conectar entre sí o con la central a fin de que 
desde un primer momento se pudiese hacer un recuento y verificar de ese modo si 
todos los caídos al agua habían sido o no rescatados". Finalmente, considera 
acreditado que no existía ningún protocolo de salvamento, en contra de lo que 
obliga la normativa vigente, por lo que estima en parte la demanda y obliga a la 
aseguradora de esta empresa a indemnizar a la familia de la fallecida. 



 
 
24/02/2016 15:08 
 
Lleida, 24 feb (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Barcelona ha 
condenado a la empresa de rafting Escola d'Aventura Roc Roi de Llavorsí (Lleida) 
a indemnizar por negligencia a los familiares de una mujer que falleció ahogada en 
mayo de 2012 cuando realizaba esta práctica deportiva. 
 
Según ha informado el despacho de abogados Giménez-Salinas, que ha llevado el 
caso, la aseguradora de la empresa de rafting leridana tendrá que pagar 
58.375,12 euros de indemnización, cantidad a la que hay que añadir los intereses 
y las costas (en total la cantidad que pagar por la aseguradora asciende a casi 
92.000 euros). 
 
Los hechos tuvieron lugar el 5 de mayo de 2012, cuando la víctima acudió con su 
pareja a Llavorsí para practicar rafting en el río Noguera Pallaresa. 
 
La embarcación, en la que iban un monitor de la empresa Roc Roi y ocho 
personas más, volcó en el denominado Pas de l'Illa e hizo que todos los 
tripulantes cayeran al agua. La mujer, una vecina de Badalona (Barcelona) de 41 
años, quedó atrapada bajo el agua y falleció por ahogamiento. 
 
El juez de Primera Instancia entiende que hubo negligencia en las labores de 
rescate de la víctima por parte de la empresa leridana, ya que argumenta en su 
sentencia que "la falta de un plan de emergencia y las deficiencias en el sistema 
de rescate incrementaron y agravaron seriamente el riesgo de los participantes en 
el rafting, para el caso de que se produjese una caída al agua, e hicieron 
totalmente imposible que se pudiese salvar a la mujer". 
 
Según el bufete de abogados, este fallo judicial "constituye una de las escasísimas 
sentencias condenatorias en casos de deportes de aventura, al entender el 
tribunal de instancia que, en este caso, concurrió un especial agravamiento del 
riesgo por parte de la empresa organizadora, ya que no existía ningún protocolo 
de salvamento, en contra de lo que obliga la normativa vigente". EFE 
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El Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Barcelona ha condenado a la empresa 
de rafting Escola d'Aventura Roc Roi de Llavorsí (Lleida) a indemnizar por 
negligencia a los familiares de una mujer que falleció ahogada en mayo de 2012 
cuando realizaba esta práctica deportiva. 
 
Según ha informado el despacho de abogados Giménez-Salinas, que ha llevado el 
caso, la aseguradora de la empresa de rafting leridana tendrá que pagar 
58.375,12 euros de indemnización, cantidad a la que hay que añadir los intereses 
y las costas (en total la cantidad que pagar por la aseguradora asciende a casi 
92.000 euros). 
 
Los hechos tuvieron lugar el 5 de mayo de 2012, cuando la víctima acudió con su 
pareja a Llavorsí para practicar rafting en el río Noguera Pallaresa. La 
embarcación, en la que iban un monitor de la empresa Roc Roi y ocho personas 
más, volcó en el denominado Pas de l'Illa e hizo que todos los tripulantes cayeran 
al agua. La mujer, una vecina de Badalona (Barcelona) de 41 años, quedó 
atrapada bajo el agua y falleció por ahogamiento. 
 
El juez de Primera Instancia entiende que hubo negligencia en las labores de 
rescate de la víctima por parte de la empresa leridana, ya que argumenta en su 
sentencia que "la falta de un plan de emergencia y las deficiencias en el sistema 
de rescate incrementaron y agravaron seriamente el riesgo de los participantes en 
el rafting, para el caso de que se produjese una caída al agua, e hicieron 
totalmente imposible que se pudiese salvar a la mujer". 
 
Según el bufete de abogados, este fallo judicial "constituye una de las escasísimas 
sentencias condenatorias en casos de deportes de aventura, al entender el 
tribunal de instancia que, en este caso, concurrió un especial agravamiento del 
riesgo por parte de la empresa organizadora, ya que no existía ningún protocolo 
de salvamento, en contra de lo que obliga la normativa vigente". 
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Lleida, 24 feb (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia no 54 de Barcelona ha 
condenado a la empresa de rafting Escola d'Aventura Roc Roi de Llavorsí 
(Lleida) a indemnizar por negligencia a los familiares de una mujer que falleció 
ahogada en mayo de 2012 cuando realizaba esta práctica deportiva. 

Según ha informado el despacho de abogados Giménez-Salinas, que ha 
llevado el caso, la aseguradora de la empresa de rafting leridana tendrá que 
pagar 58.375,12 euros de indemnización, cantidad a la que hay que añadir los 
intereses y las costas (en total la cantidad que pagar por la aseguradora 
asciende a casi 92.000 euros). 

Los hechos tuvieron lugar el 5 de mayo de 2012, cuando la víctima acudió con 
su pareja a Llavorsí para practicar rafting en el río Noguera Pallaresa. 

La embarcación, en la que iban un monitor de la empresa Roc Roi y ocho 
personas más, volcó en el denominado Pas de l'Illa e hizo que todos los 
tripulantes cayeran al agua. La mujer, una vecina de Badalona (Barcelona) de 
41 años, quedó atrapada bajo el agua y falleció por ahogamiento. 

El juez de Primera Instancia entiende que hubo negligencia en las labores de 
rescate de la víctima por parte de la empresa leridana, ya que argumenta en su 
sentencia que "la falta de un plan de emergencia y las deficiencias en el 
sistema de rescate incrementaron y agravaron seriamente el riesgo de los 
participantes en el rafting, para el caso de que se produjese una caída al agua, 
e hicieron totalmente imposible que se pudiese salvar a la mujer". 

Según el bufete de abogados, este fallo judicial "constituye una de las 
escasísimas sentencias condenatorias en casos de deportes de aventura, al 
entender el tribunal de instancia que, en este caso, concurrió un especial 
agravamiento del riesgo por parte de la empresa organizadora, ya que no 
existía ningún protocolo de salvamento, en contra de lo que obliga la normativa 
vigente". EFE 
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Lleida, 24 feb (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Barcelona ha 
condenado a la empresa de rafting Escola d'Aventura Roc Roi de Llavorsí (Lleida) 
a indemnizar por negligencia a los familiares de una mujer que falleció ahogada en 
mayo de 2012 cuando realizaba esta práctica deportiva. 
 
Según ha informado el despacho de abogados Giménez-Salinas, que ha llevado el 
caso, la aseguradora de la empresa de rafting leridana tendrá que pagar 
58.375,12 euros de indemnización, cantidad a la que hay que añadir los intereses 
y las costas (en total la cantidad que pagar por la aseguradora asciende a casi 
92.000 euros). 



 
 
ACN Barcelona.-El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha 
condemnat l’empresa de Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 
58.375,12 euros per la mort d’una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de 
la barca i es va ofegar. El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera 
Pallaresa al costat del punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars 
Sobirà). Segons recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou 
persones més i el monitor, va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid 
del riu conegut com a Pas de l’Illa i va bolcar. Els altres ocupants van ser rescatats 
de l’aigua però la dona va quedar atrapada sota d’un tronc i no es van adonar de 
la seva absència fins a 15 minuts més tard. El Jutge entén acreditat que no existia 
cap protocol de salvament, en contra del que obliga la normativa vigent, i que va 
existir descoordinació en la cerca de la dona. 
 
El despatx d’advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, ha 
obtingut una sentència favorable contra Allianz, l’asseguradora de l’empresa de 
ràfting Escola d’Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats de 
rescat en un accident que va causar la mort per ofegament d’una dona de 41 anys 
de Badalona. La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per practicar 
ràfting. Segons la sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels ocupants van 
tornar a pujar a la barca i d’altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no 
es va arribar a una zona segura, no van adonar-se que faltava la víctima. Ja 
havien passat entre 15 i 20 minuts. Els dies posteriors a l’accident, l’alcalde de 
Rialp i el president de l’Associació d’Empreses d’Aventura del Pallars Sobirà van 
considerar l’accident com un fet aïllat fruit de la mala sort, descartant la 
negligència de l’empresa Roc Roi. No obstant, la sentència emesa el passat 11 de 
febrer pel Jutjat de Primera Instància número 54 de Barcelona afirma que sí va 
haver-hi negligència per part de l’empresa. Entén que no hi va haver un pla 
d’emergència i que “les deficiències al sistema de rescat van incrementar i 
agreujar seriosament el risc dels participants al ràfting en el cas que es produís 
una caiguda a l’aigua, i van fer totalment impossible que es pogués rescatar amb 



vida la dona”. Destaca, a més, que segons la normativa, el recompte dels 
ocupants d’una embarcació en cas de caiguda s’ha de fer d’immediat. 



 

 
 
Els fets van tenir lloc al riu Noguera Pallaresa, quan l'embarcació va bolcar i la 
víctima va quedar atrapada sota un tronc. 
 
El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat l'empresa de 



Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 58.375,12 euros per la mort 
d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de la barca i es va ofegar. 
El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera Pallaresa al costat del 
punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars Sobirà). Segons recull 
la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou persones més i el monitor, 
va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid del riu conegut com a Pas de 
l'Illa i va bolcar. 
 
 
Més informació a l'edició en paper o accedint al web com a subscriptor/-a en 
aquest enllaç 
 



 

 
Els fets van tenir lloc al riu Noguera Pallaresa, quan l'embarcació va bolcar i la 
víctima va quedar atrapada sota un tronc. 
 
El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat l'empresa de 
Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 58.375,12 euros per la mort 
d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de la barca i es va ofegar. Els 
fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera Pallaresa al costat del punt 
quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars Sobirà). 
 
Segons recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou persones més 
i el monitor, va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid del riu conegut 
com a Pas de l'Illa i va bolcar. Els altres ocupants van ser rescatats de l'aigua però 
la dona va quedar atrapada sota d'un tronc i no es van adonar de la seva absència 
fins a 15 minuts més tard. 
 



El Jutge entén acreditat que no existia cap protocol de salvament, en contra del 
que obliga la normativa vigent, i que va existir descoordinació en la cerca de la 
dona. 



 

 
 
Els fets van tenir lloc al riu Noguera Pallaresa, quan l'embarcació va bolcar i la 
víctima va quedar atrapada sota un tronc. 
 
ACN Barcelona.-El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha 
condemnat l'empresa de Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 
58.375,12 euros per la mort d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de 
la barca i es va ofegar. El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera 
Pallaresa al costat del punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars 
Sobirà). Segons recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou 
persones més i el monitor, va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid 
del riu conegut com a Pas de l'Illa i va bolcar. Els altres ocupants van ser rescatats 
de l'aigua però la dona va quedar atrapada sota d'un tronc i no es van adonar de la 
seva absència fins a 15 minuts més tard. El Jutge entén acreditat que no existia 
cap protocol de salvament, en contra del que obliga la normativa vigent, i que va 
existir descoordinació en la cerca de la dona. 
 
El despatx d'advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, ha 
obtingut una sentència favorable contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa de 
ràfting Escola d'Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats de 
rescat en un accident que va causar la mort per ofegament d'una dona de 41 anys 
de Badalona. La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per practicar 
ràfting. Segons la sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels ocupants van 
tornar a pujar a la barca i d'altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no 
es va arribar a una zona segura, no van adonar-se que faltava la víctima. Ja 
havien passat entre 15 i 20 minuts.Els dies posteriors a l'accident, l'alcalde de 
Rialp i el president de l'Associació d'Empreses d'Aventura del Pallars Sobirà van 
considerar l'accident com un fet aïllat fruit de la mala sort, descartant la negligència 
de l'empresa Roc Roi. No obstant, la sentència emesa el passat 11 de febrer pel 
Jutjat de Primera Instància número 54 de Barcelona afirma que sí va haver-hi 
negligència per part de l'empresa. Entén que no hi va haver un pla d'emergència i 
que "les deficiències al sistema de rescat van incrementar i agreujar seriosament 
el risc dels participants al ràfting en el cas que es produís una caiguda a l'aigua, i 
van fer totalment impossible que es pogués rescatar amb vida la dona". Destaca, a 



més, que segons la normativa, el recompte dels ocupants d'una embarcació en 
cas de caiguda s'ha de fer d'immediat. 
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ACN Barcelona.-El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha 
condemnat l'empresa de Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 
58.375,12 euros per la mort d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de 
la barca i es va ofegar. El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera 
Pallaresa al costat del punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars 
Sobirà). Segons recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou 
persones més i el monitor, va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid 
del riu conegut com a Pas de l'Illa i va bolcar. Els altres ocupants van ser rescatats 
de l'aigua però la dona va quedar atrapada sota d'un tronc i no es van adonar de la 
seva absència fins a 15 minuts més tard. El Jutge entén acreditat que no existia 
cap protocol de salvament, en contra del que obliga la normativa vigent, i que va 
existir descoordinació en la cerca de la dona. 
 
El despatx d'advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, ha 
obtingut una sentència favorable contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa de 
ràfting Escola d'Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats de 
rescat en un accident que va causar la mort per ofegament d'una dona de 41 anys 
de Badalona. La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per practicar 
ràfting. Segons la sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels ocupants van 
tornar a pujar a la barca i d'altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no 
es va arribar a una zona segura, no van adonar-se que faltava la víctima. Ja 
havien passat entre 15 i 20 minuts.Els dies posteriors a l'accident, l'alcalde de 
Rialp i el president de l'Associació d'Empreses d'Aventura del Pallars Sobirà van 
considerar l'accident com un fet aïllat fruit de la mala sort, descartant la negligència 
de l'empresa Roc Roi. No obstant, la sentència emesa el passat 11 de febrer pel 
Jutjat de Primera Instància número 54 de Barcelona afirma que sí va haver-hi 
negligència per part de l'empresa. Entén que no hi va haver un pla d'emergència i 
que "les deficiències al sistema de rescat van incrementar i agreujar seriosament 
el risc dels participants al ràfting en el cas que es produís una caiguda a l'aigua, i 
van fer totalment impossible que es pogués rescatar amb vida la dona". Destaca, a 
més, que segons la normativa, el recompte dels ocupants d'una embarcació en 
cas de caiguda s'ha de fer d'immediat. 



 

 
El Jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat l'empresa de 
ràfting de Llavorsí Roc Roi a pagar 58.375,12 euros per la mort d'una dona de 
Badalona de 41 anys, que va caure de la barca i es va ofegar. 
 
El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera Pallaresa, al costat del 
punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp. Segons recull la sentència, la 
llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou persones més i el monitor, va xocar contra 
una roca a la zona de descens ràpid del riu conegut com a Pas de l'Illa i va bolcar. 
Els altres ocupants van ser rescatats de l'aigua però la dona va quedar atrapada 



sota d'un tronc i no es van adonar de la seva absència fins a quinze minuts més 
tard. El jutge entén que no existia cap protocol de salvament, en contra del que 
obliga la normativa vigent, i que va existir descoordinació en la cerca de la dona. 
  
El despatx d'advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, ha 
obtingut una sentència favorable contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa de 
ràfting Escola d'Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats de 
rescat en un accident que va causar la mort per ofegament d'una dona de 41 anys 
de Badalona. La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per practicar 
ràfting. Segons la sentència, quan la barca va bolcar alguns dels ocupants van 
tornar a pujar a la barca i d'altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no 
es va arribar a una zona segura no van adonar-se que faltava la víctima. Ja havien 
passat entre quinze i vint minuts. 
 
Els dies posteriors a l'accident, l'alcalde de Rialp i el president de l'Associació 
d'Empreses d'Aventura del Pallars Sobirà van considerar l'accident com un fet 
aïllat fruit de la mala sort, descartant la negligència de l'empresa Roc Roi. No 
obstant això, la sentència emesa el passat 11 de febrer pel Jutjat de primera 
instància número 54 de Barcelona afirma que sí va haver-hi negligència per part 
de l'empresa. Entén que no hi va haver un pla d'emergència i que "les deficiències 
al sistema de rescat van incrementar i agreujar seriosament el risc dels 
participants al ràfting en el cas que es produís una caiguda a l'aigua i van fer 
totalment impossible que es pogués rescatar amb vida la dona". Destaca, a més, 
que, segons la normativa, el recompte dels ocupants d'una embarcació en cas de 
caiguda s'ha de fer d'immediat. 
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Els fets van tenir lloc al riu Noguera Pallaresa, quan l'embarcació va bolcar i la 
víctima va quedar atrapada sota un tronc. 
 
ACN 
Barcelona.-El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat 
l'empresa de Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 58.375,12 euros 
per la mort d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de la barca i es va 
ofegar. El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera Pallaresa al costat 
del punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars Sobirà). Segons 
recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou persones més i el 
monitor, va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid del riu conegut com 
a Pas de l'Illa i va bolcar. Els altres ocupants van ser rescatats de l'aigua però la 
dona va quedar atrapada sota d'un tronc i no es van adonar de la seva absència 
fins a 15 minuts més tard. El Jutge entén acreditat que no existia cap protocol de 
salvament, en contra del que obliga la normativa vigent, i que va existir 
descoordinació en la cerca de la dona. 
 
El despatx d'advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, ha 
obtingut una sentència favorable contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa de 
ràfting Escola d'Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats de 
rescat en un accident que va causar la mort per ofegament d'una dona de 41 anys 
de Badalona. La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per practicar 
ràfting. Segons la sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels ocupants van 
tornar a pujar a la barca i d'altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no 
es va arribar a una zona segura, no van adonar-se que faltava la víctima. Ja 
havien passat entre 15 i 20 minuts.Els dies posteriors a l'accident, l'alcalde de 
Rialp i el president de l'Associació d'Empreses d'Aventura del Pallars Sobirà van 
considerar l'accident com un fet aïllat fruit de la mala sort, descartant la negligència 



de l'empresa Roc Roi. No obstant, la sentència emesa el passat 11 de febrer pel 
Jutjat de Primera Instància número 54 de Barcelona afirma que sí va haver-hi 
negligència per part de l'empresa. Entén que no hi va haver un pla d'emergència i 
que "les deficiències al sistema de rescat van incrementar i agreujar seriosament 
el risc dels participants al ràfting en el cas que es produís una caiguda a l'aigua, i 
van fer totalment impossible que es pogués rescatar amb vida la dona". Destaca, a 
més, que segons la normativa, el recompte dels ocupants d'una embarcació en 
cas de caiguda s'ha de fer d'immediat. 
 



 
 

 



 

 
El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat l'empresa de 
Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 58.375,12 euros a la família 
d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure de la barca i es va ofegar. 
 
El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu Noguera Pallaresa al costat del 
punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp (Pallars Sobirà). Segons recull 
la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou persones més i el monitor, 
va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid del riu conegut com a Pas de 
l'Illa i va bolcar. 
 
La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per practicar ràfting. Segons la 
sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels ocupants van tornar a pujar a la 
barca i d'altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no es va arribar a 
una zona segura, no van adonar-se que faltava la víctima. Ja havien passat entre 
15 i 20 minuts, i el jutge considera provada la negligència de l'empresa. 



 
El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat per 
negligència l'empresa de ràfting 'Escola d'Aventura RocRoi' de Llavorsí a 
indemnitzar amb 92.000 euros la família d'una dona de 41 anys que va morir 
ofegada el maig del 2012 quan feia aquesta pràctica esportiva. 
 
L'embarcació, en la qual anaven el monitor de l'empresa i 8 persones més, va 
bolcar a la Noguera Pallaresa i va provocar que tots els ocupants caiguessin al riu. 
La víctima va quedar atrapada i va morir ofegada. En la sentència el jutge entén 
que hi va haver negligència per part de l'empresa perquè no hi havia cap protocol 
de rescat. 
 
Aquesta és una de les poques sentències condemnatòries en casos d'esports 
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MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DEL 2016 - 20:05 CET 
 
El Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Barcelona ha condenado a la empresa 
de ‘rafting’ Escola d'Aventura Roc Roi de Llavorsí (Pallars Sobirà) a indemnizar 
por negligencia a los familiares de una mujer que falleció ahogada en mayo del 
2012 cuando realizaba esta práctica deportiva. 
 
Según ha informado el despacho de abogados Giménez-Salinas, que ha llevado 
el caso, la aseguradora de la empresa de ‘rafting’ leridana tendrá que pagar 
58.375 euros de indemnización, cantidad a la que hay que añadir los intereses y 



las costas (en total la cantidad que deberá desembolsar la aseguradora asciende 
a casi 92.000 euros). 
 
Los hechos tuvieron lugar el 5 de mayo del 2012, cuando la víctima acudió con su 
pareja a Llavorsí para practicar ‘rafting’ en el río Noguera Pallaresa. La 
embarcación, en la que iban un monitor de la empresa Roc Roi y ocho personas 
más, volcó en el denominado Pas de l'Illa, lo que provocó que todos los 
tripulantes cayeran al agua. 
 
FALTA DE PLAN DE EMERGENCIA 
La mujer, una vecina de Badalona de 41 años, quedó atrapada bajo el agua y 
falleció por ahogamiento. El juez entiende que hubo negligencia en las labores de 
rescate de la víctima por parte de la empresa. "La falta de un plan de emergencia 
y las deficiencias en el sistema de rescate incrementaron y agravaron 
seriamente el riesgo de los participantes en el ‘rafting’, para el caso de que se 
produjese una caída al agua, e hicieron totalmente imposible que se pudiese 
salvar a la mujer", afirma la sentencia. 
 
Según el bufete de abogados, este fallo judicial "constituye una de las escasísimas 
sentencias condenatorias en casos de deportes de aventura, al entender el 
tribunal que en este caso concurrió un especial agravamiento del riesgo por 
parte de la empresa organizadora, ya que no existía ningún protocolo de 
salvamento, en contra de lo que obliga la normativa vigente". 



 
 

Els fets van tenir lloc al riu Noguera Pallaresa, quan l'embarcació va bolcar i la 
víctima va quedar atrapada sota un tronc. 

ACN Barcelona.-El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha 
condemnat l'empresa de Ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 
58.375,12 euros per la mort d'una veïna de Badalona de 41 anys, que va caure 
de la barca i es va ofegar. El fets van tenir lloc el 5 de maig de 2012 al riu 
Noguera Pallaresa al costat del punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a 
Rialp (Pallars Sobirà). Segons recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi 
viatjaven nou persones més i el monitor, va xocar contra una roca a la zona de 
descens ràpid del riu conegut com a Pas de l'Illa i va bolcar. Els altres ocupants 
van ser rescatats de l'aigua però la dona va quedar atrapada sota d'un tronc i 
no es van adonar de la seva absència fins a 15 minuts més tard. El Jutge entén 
acreditat que no existia cap protocol de salvament, en contra del que obliga la 
normativa vigent, i que va existir descoordinació en la cerca de la dona. 

El despatx d'advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, 
ha obtingut una sentència favorable contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa 
de ràfting Escola d'Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats 
de rescat en un accident que va causar la mort per ofegament d'una dona de 
41 anys de Badalona. La víctima va anar amb la seva parella a Llavorsí per 
practicar ràfting. Segons la sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels 
ocupants van tornar a pujar a la barca i d'altres van ser rescatats per altres 
barques. Fins que no es va arribar a una zona segura, no van adonar-se que 
faltava la víctima. Ja havien passat entre 15 i 20 minuts.Els dies posteriors a 
l'accident, l'alcalde de Rialp i el president de l'Associació d'Empreses 
d'Aventura del Pallars Sobirà van considerar l'accident com un fet aïllat fruit de 
la mala sort, descartant la negligència de l'empresa Roc Roi. No obstant, la 
sentència emesa el passat 11 de febrer pel Jutjat de Primera Instància número 
54 de Barcelona afirma que sí va haver-hi negligència per part de l'empresa. 
Entén que no hi va haver un pla d'emergència i que "les deficiències al sistema 
de rescat van incrementar i agreujar seriosament el risc dels participants al 
ràfting en el cas que es produís una caiguda a l'aigua, i van fer totalment 
impossible que es pogués rescatar amb vida la dona". Destaca, a més, que 
segons la normativa, el recompte dels ocupants d'una embarcació en cas de 
caiguda s'ha de fer d'immediat. 



 



 



 



 
 

 
 
El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha condemnat l'empresa de 
ràfting de Llavorsí Roc Roi a pagar 58.375,12 euros per la mort d'una veïna de 
Badalona de 41 anys, que va caure de la barca i es va ofegar. El fets van tenir lloc 



el 5 de maig de 2012 al riu Noguera Pallaresa al costat del punt quilomètric 132,5 
de la carretera C-13, a Rialp. 
 
El despatx d'advocats Giménez-Salinas, que representa el germà de la víctima, ha 
obtingut una sentència favorable contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa de 
ràfting Escola d'Aventura Roc Roi, en un cas per negligència en les activitats de 
rescat en l'accident que va causar la mort de la dona.  
 
Segons recull la sentència, la llanxa pneumàtica, on hi viatjaven nou persones més 
i el monitor, va xocar contra una roca a la zona de descens ràpid del riu conegut 
com a Pas de l'Illa i va bolcar. Els altres ocupants van ser rescatats de l'aigua però 
la dona va quedar atrapada sota d'un tronc i no es van adonar de la seva absència 
fins a 15 minuts més tard. 
 
El jutge entén acreditat que no existia cap protocol de salvament, en contra del 
que obliga la normativa vigent, i que va existir descoordinació en la cerca de la 
dona. Segons la sentència, quan la barca va bolcar, alguns dels ocupants van 
tornar a pujar a la barca i d'altres van ser rescatats per altres barques. Fins que no 
es va arribar a una zona segura, no van adonar-se que faltava la víctima. Ja 
havien passat entre 15 i 20 minuts. 
 
Es va considerar un fet aïllat 
 
Els dies posteriors a l'accident, l'alcalde de Rialp i el president de l'Associació 
d'Empreses d'Aventura del Pallars Sobirà van considerar l'accident com un fet 
aïllat fruit de la mala sort, descartant la negligència de l'empresa Roc Roi. No 
obstant, la sentència emesa el passat 11 de febrer pel Jutjat de Primera Instància 
número 54 de Barcelona afirma que sí va haver-hi negligència per part de 
l'empresa. 
 
Aquesta entén que no hi va haver un pla d'emergència i que "les deficiències al 
sistema de rescat van incrementar i agreujar seriosament el risc dels participants 
al ràfting en el cas que es produís una caiguda a l'aigua, i van fer totalment 
impossible que es pogués rescatar amb vida la dona". Destaca, a més, que 
segons la normativa, el recompte dels ocupants d'una embarcació en cas de 
caiguda s'ha de fer d'immediat. 
 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 
La empresa de rafting Escola d’Aventura Roc Roi de Llavorsí (Pallars Sobirà)ha 
sido condenada a indemnizar a los familiares de una mujer que murió ahogada 
mientras practicaba el citado deporte de aventura en el río Noguera Pallaresa. 
 
La aseguradora de la empresa de deportes de aventura será la encargada de 
abonar 58.375,12 euros -más intereses y costas- a los representantes de la 
fallecida el 5 de mayo de 2012. Aquel día, la víctima y su compañero sentimental 
contrataron verbalmente una compañía para practicar rafting. 
 
Los dos subieron a una embarcación junto con el monitor y seis personas más. Al 
pasar por el Pas de l’Illa la barca volcó, no se sabe si accidentalmente o porque 
uno de los monitores provocó la caída para dar mayor suspense a la actividad. 
Todos los tripulantes, salvo el monitor, cayendo al agua. La víctima, de 41 años, 
quedó atrapada bajo un tronco y se falleció ahogada. 
 
El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Barcelona considera en la 
sentencia, facilitada por el despacho de abogados Giménez-Salinas, que “no 
existía un plan de emergencias, había deficiencias en el sistema de rescate y no 
existía protocolo de salvamiento”. Por ese motivo condena a la empresa 
aseguradora de la empresa de aventuras a indemnizar a los familiares de la 
víctimas. 
 



 



 
 

 
La importància de l'assegurança de responsabilitat civil 
Condemnada una empresa de ràfting de Llavorsí per l'ofegament d'una 
clienta 
Lamentablement ens fem ressò d’aquesta notícia publicada avui als mitjans de 
comunicació per fer-vos reflexionar sobre la importància de tenir les vostres 
activitats ben planificades, assegurades i amb personal qualificat. També volem 
recordar-vos que: "Tots els que exerceixin alguna de les professions de l'esport 
han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la 
indemnització per danys a tercers". 
 
Tots els col·legiats donats d′alta com a EXERCENTS (comprova la teva 
modalitat) i al corrent de les quotes col·legials estan coberts per una pòlissa de 
responsabilitat civil que els cobreix en cas de negligència professional. 
 
L'actual pòlissa d'RC del Col·legi cobreix el següent: 
"Responsabilitat que civil i legalment, fins als límits establerts, puguin exigir al 
Prenedor/Assegurat, Col·legiats i/o associats, integrats en el Col·legi prenedor 
de l'assegurança, per danys corporals i/o materials causats a tercers, en les 
seves persones o béns (coses o animals), a conseqüència de l'acompliment de 
les seves funcions professionals, tant en horari laboral, com fora d'ell, fins i tot 
en dies festius, en el ben entès que es trobin exercint la seva activitat com a 
professionals de les ciències de l'activitat física i de l'esport, considerant com a 
tals les competències de docència, gestió, esport, preparació física, salut, oci i 



recreació. Així mateix, queda coberta la R.C. del prenedor com a organitzador 
i/o promotor d'exhibicions, cursos, excursions, conferències, visites i altres, així 
com per prestar serveis de socorrisme i salvament." 
Quantitat assegurada: 2.000.000 €/sinistre i 6.000.000 €/anualitat. 
Sublímit d’esport perillosos: 600.000 € / 1.200.000 €/anualitat 
 
NOVETAT 
L'actual pòlissa de responsabilitat civil del Col·legi també inclou l'RC 
SOCIETÀRIA d'aquelles societats unipersonals o formades al 100% per 
col·legiats EXERCENTS del COPLEFC. Aquesta nova cobertura permet que 
els col·legiats que tenen empresa no hagin de contractar una pòlissa d'RC 
d'empresa extraordinària, amb l'estalvi que això comporta. 
 
Per llegir la notícia, clica aquí. 
 
Llegiu l'article "La pòlissa de responsabilitat civil del Col·legi ja cobreix tots els 
esports sense excepció" - Revista Docusport núm. 25 
 
Font notícia i foto: La Vanguardia 
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El jutjat de primera instància 54 de Barcelona ha condemnat l'empresa de 
ràfting de Llavorsí (Pallars Sobirà) Roc Roi a pagar 58.375,12 euros per la mort 
d'una veïna de Badalona de 41 anys que va caure de la barca i es va ofegar. 
Els fets van tenir lloc el 5 de maig del 2012 al riu Noguera Pallaresa, al costat 
del punt quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp. La dona havia anat a 
Llavorsí amb la seva parella per practicar ràfting. Segons recull la sentència, la 
llanxa pneumàtica, en què viatjaven nou persones més i el monitor, va xocar 
contra una roca a la zona de descens ràpid del riu coneguda com a Pas de l'Illa 
i va bolcar. Els altres ocupants van ser socorreguts de l'aigua, però la dona va 
quedar atrapada a sota d'un tronc i no es van adonar de la seva absència fins 
al cap de quinze minuts. 
 
El jutge considera acreditat que no existia cap protocol de salvament, en contra 
del que obliga la normativa vigent, i que va existir descoordinació en la cerca 
de la dona. El procés contra l'empresa, el va interposar el germà de la víctima a 
través del despatx d'advocats Giménez-Salinas, que va interposar una 
demanda contra Allianz, l'asseguradora de l'empresa de ràfting Escola 
d'Aventura Roc Roi, per negligència en les activitats de salvament en l'accident 
que va causar l'ofegament. 
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