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Tàrrega tindrà el 2010 un
hospital de 17.000 metres
quadrats amb 183 llits
 Esports El Barça no falla a la Champions i

guanya el Lió per 3-0, amb un Messi decisiu i
amb el debut a Europa del lleidatà Bojan

Suplement

El segon complex sanitari més gran de Lleida, per a operacions sense
ingrés, malalts crònics i residència assistida per a l’Urgell i la Segarra
ÉS NOTÍCIA  3

L’ametlla inicia la
seua pitjor collita
dels últims anys
El fred i la sequera n’han minvat
un 70 per cent la producció, que
s’ha reduït a unes 750 tones
 LLEIDA  Els productors d’ametlla han iniciat la pitjor campanya de recol·lecció dels últims anys, ja
que el fred i la sequera han minvat un 70 per cent
de la collita i, si no plou en els pròxims dies, les
pèrdues poden ser més greus.
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Pere Selló
mostra l’estat
d’un dels
seus ametllers
a la localitat de
l’Albagés.
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Només 41 joves
de Lleida han
rebut ajuda
fins ara per
llogar pisos
Del pla vigent de la
Generalitat del 2004
 LLEIDA  La Generalitat només va
concedir l’any passat 41 ajudes
a Lleida per pagar el lloguer, en
el pla català del 2004 per promocionar l’habitatge entre els
més joves. Com ja va publicar
SEGRE ahir, els joves catalans
han d’escollir entre aquestes
subvencions de l’Executiu o les
directes de 210 euros al mes i
600 per al pagament de la fiança anunciades dimarts pel president del Govern central, José
Luis Rodríguez Zapatero.
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Més de 1.600 persones
es queden sense plaça
a l’Escola Oficial
d’Idiomes de Lleida
 LLEIDA  La meitat de les 3.282
persones que aspiraven ahir a
obtindre una plaça a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Lleida no
hi van poder entrar.
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L’ajuntament d’Alfés
declara no potable
l’aigua de boca
del municipi
 ALFÉS  L’ajuntament d’Alfés ha
comunicat per ban als seus veïns que l’aigua de boca no és apta per al consum i que cal fer
obres d’emergència.
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Dos morts i dotze ferits
en un xoc a Andorra

Condemnat a 45 anys
el pres de Lleida que va
atracar un banc amb
ostatges a Tarragona

Un microbús amb turistes holandesos
es va precipitar per un barranc de
tretze metres al xocar amb un vehicle

 LLEIDA  Un pres de Lleida fugit
de Ponent ha estat condemnat a
45 anys de presó per l’atracament amb ostatges que va perpetrar en un banc de Tarragona.
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