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ESPORTS | pàg. 32
El Força Lleida venç l’Ourense (56-82)    
i iguala el seu rècord de victòries però 
no tindrà factor pista a favor al play-off

1,70 €

GUIA | pàg. 51
La dansa de Sol Picó, estrella al festival 
Enre9 amb el seu espectacle ‘Halab’,               
i el circ flamenc va tancar la jornada

lleida ❘ 9

Un conductor ebri es dona 
a la fuga a Lleida ciutat             
i el detenen a Montsó

SUCCESSOS

Detingut un veí de Linyola per 
violar la seua filla de 13 anys
Mentre dormia || La mare i la nena 
van anar a la comissaria del Pla 
d’Urgell per denunciar els fets

Cap de setmana || L’agressió sexual 
hauria ocorregut la nit de dissabte a 
diumenge i va ser arrestat dilluns

Procés judicial || Va passar a 
disposició del jutge a Balaguer i espera 
lliure amb càrrecs el judici

comarques ❘ 12

Educació inverteix 9,18 milions 
en obres per millorar l’eficièn-
cia energètica de trenta instituts 
i escoles de les comarques de 
Lleida.

Inversió de 9 milions 
en 30 centres escolars 
per a l’eficiència 
energètica

és notícia ❘ 3

JOAN GÓMEZ

❘ 16-17

MARC CODINAS

❘ 17

Mas i Giró donen 
suport a Postius en 
la seua aposta per  
la reindustrialització

❘ 18-19

Aragonès insta 
a mobilitzar-se 
perquè Lleida 
continuï sent 
republicana
Reivindica projectes 
desencallats per 
Pueyo a la ciutat

La consellera Teresa Jordà va 
assegurar ahir a Verdú que el 
Govern treballa perquè els afec-
tats per la sequera puguin sol-
licitar expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) i 
va anunciar 7 milions per a la 
compra de farratges.

comarques ❘ 10

La Generalitat 
avala els ERTO 
per la sequera i 
set milions per 
comprar farratges
Els regants exigeixen 
concreció sobre ajuts

esports ❘ 35

Mollerussa, a Tercera 30 anys després

Entrevista
Ruben Cobo / CUP

«La CUP, garantia 
d’esquerra nacional»
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