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Suplement

El Lleida inicia avui la Lliga
al Camp d’Esports i el Força
Lleida tanca la plantilla

Mor el primer home que va
posar un peu a la Lluna el
1969, Neil Armstrong
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Un viatge en el temps
al Museu de la Vida
Rural de Lleida.

www. segre.com

L’abocador del Pla d’Urgell
acollirà escombraries dels
dos Pallars, Ribagorça i Aran
Fracció líquida || Tractarà
els líquids que es filtren
dels residus sòlids

Conveni || Entesa amb el
Jussà, on les instal·lacions
de tractament no funcionen

Estalvi || Menys costos per
al Pirineu i ingressos extra
per a la planta de Castellnou
COMARQUES ❘ 16
ITMAR FABREGAT

Ros es distancia de
Navarro i creu que
el PSC ha d’anar a
la manifestació
de la Diada
Pel pacte fiscal i
l’autogovern català
El primer secretari del PSC i alcalde de Lleida, Àngel Ros, es
va mostrar ahir clarament partidari que el PSC assisteixi a la
manifestació de la diada de l’Onze de Setembre per reclamar el
pacte fiscal i defensar l’autogovern. Segons la seua opinió, els
enemics de Catalunya no són els
independentistes, sinó les visions centralistes i el finançament
injust. Ros creu que el president
de la Generalitat, Artur Mas,
també hi ha d’anar.
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Lleida es queda
amb una sola
farmàcia de
guàrdia de nit
Lleida es quedarà a partir del
pròxim 1 de setembre amb una
sola farmàcia de guàrdia de nit,
ja que deixarà d’haver-n’hi una
segona d’oberta de les deu a les
dotze. Els farmacèutics al·leguen
que aquest servei no és necessari perquè en aquesta franja hi
ha pocs usuaris.
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ADMINISTRACIÓ

Ajuntaments i consells de
Lleida deuen als bancs
700 euros per persona
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La Vuelta se’n va de Lleida amb el català Purito de líder

SEGURETAT CIUTADANA

Milers de lleidatans es van desplaçar a Gardeny per veure de
prop la sortida de l’etapa d’ahir
de la Vuelta a Espanya, que va

Campanya dels Mossos
contra les estafes a la
gent gran a Lleida

fer un recorregut pel Segrià, la
Noguera i l’Alt Urgell abans de
finalitzar aAndorra. La gran serp
de color va haver de suportar

una dura etapa de més de 170
quilòmetres que va fer que el líder, Purito Rodríguez, assegurés que havien arribat arrosse-

gant-se. El català conserva el mallot roig en una etapa que va guanyarValverde després d’una escapada fallida de Contador.
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