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Chourraut, una guipuscoana que
s’entrena a la Seu, bronze en aigües
braves, i creix la llegenda de Phelps

El cine de Lleida tem que haurà de
tancar sales per la pujada de l’IVA i la
cultura preveu pèrdues per 533 milions
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Barbens crea una patrulla
amb empleats municipals
davant l’onada de robatoris
Inseguretat || Arran
de l’assalt a una
parella d’ancians i
l’alcalde diu que no hi
ha diners per a urbans

Veïns || Es queixen
de l’augment de la
delinqüència i
proposen organitzar
un sometent

L’ajuntament de Barbens ha
destinat a vigilància diürna i
nocturna dos empleats municipals que feien diferents funcions de jardineria i manteniment, després de l’assalt a
una parella d’ancians al seu

domicili dimecres i la sensació
d’inseguretat que denuncien
els veïns. L’alcalde diu que no
hi ha diners per a una policia
local i el consistori estudiarà
la possibilitat de formar un sometent.
COMARQUES ❘ 16
AMADO FORROLLA

Mor un motorista
de 55 anys de
Lleida en una
col·lisió a la
Noguera
Bolca a Valls un bus cap a
Lleida amb 11 ferits lleus
Enrique Benedicto Sànchez, un
veí de Lleida de 55 anys, va morir ahir al xocar el ciclomotor
que conduïa contra una furgoneta a la C-13, a Vallfogona de
Balaguer. El sinistre es va produir a les 13.49 hores, quan per
causes que es desconeixen van
col·lidir els dos vehicles. Serà
enterrat a Alfarràs.
COMARQUES ❘ 14

Menjar de tàper als
instituts costarà
fins a 3 euros diaris
a les famílies
Les famílies que decideixin optar perquè els seus fills portin en
tàper el dinar a l’escola només
s’estalviaran una part del cost del
menjador, ja que el Govern fixa
una taxa de fins a 3 €.
LLEIDA ❘ 9

AUTOPISTES

Les solidàries ‘polseres vermelles’ de Mollerussa ■ No són de color roig com les de la popular sèrie televisiva, però tenen la mateixa finalitat: ajudar els malalts de càncer. Es tracta d’una iniciativa d’una quinzena de dones i una escola d’art de Mollerussa
que han dissenyat braçalets per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia.

Acesa guanya més de
1.600 milions en 5 anys als
peatges de l’AP-2 i l’AP-7
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