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Una empresa de motllures de Tàrrega
estrenarà el nou polígon industrial
Boscarró Sud, de 41 hectàrees

Cervera obre la temporada de
‘La Passió’ recuperant el vestuari
original d’aquest drama sacre

Lleida suma 800 empreses i
particulars que es dediquen
a la producció ecològica
Handicap || Preus
fins un 40 per cent
més cars frenen
les vendes de
l’alimentació natural

ESPORTS

Fira Natura || És el
gran aparador del
sector i tanca havent
rebut més de 15.000
visitants en tres dies

L e s coma rque s de Lleid a
compten amb 801 empreses
i particulars registrats com a
productors, transformadors
i venedors d’aliments ecològics, així com 60.000 hectàrees dedicades a aquest tipus
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El nou ajustament
bancari pot
comportar a
Lleida tancar
40 sucursals
Segons Funcas, afectaria
200 llocs de treball

de productes. Tanmateix, el
preu d’aquests aliments, que
és fins un 40% superior al dels
industrials, frena el consumidor, com es va poder constatar
a la Fira Natura, que ahir va
tancar portes.

La caiguda del negoci de les entitats financeres en un context
de tipus d’interès històricament
baixos augura una nova reestructuració del sector. La Fundació de les Caixes d’Estalvis
(Funcas) estima que desapareixeran 3.000 sucursals bancàries
i 15.000 llocs de treball fins al
2019 a tot Espanya.
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El Lleida empata
sense gols a
Reus i segueix
el malestar
pels sous
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El Barça continua la
seua marxa imparable
i goleja a Eibar (0-4)

La font oferia aquest inusual aspecte a mig matí d’ahir.

Una gamberrada converteix
una font en un jacuzzi
Gran escumera a la de l’avinguda Catalunya
al tirar-hi sabó uns autors desconeguts
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Demanen instal·lar
remuntadors d’esquí
a Aigüestortes

Any i mig de presó
per agredir la dona
davant de la filla

O bé reduir l’àrea de protecció per així ampliar Baqueira
i Boí Taüll.

El jutge també li imposa allunyament després de trencar
una porta i lesionar-la.
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