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ESPORTS | pàg. 26
El Lleida va aconseguir davant del 
Tarassona el rècord d’espectadors de  
la Segona RFEF amb 3.257 aficionats

1,70 €

GUIA| pàg. 32
Lleida Ocasió arranca motors als   
Camps Elisis amb trenta expositors  
i més de 500 vehicles a la venda

AMADO FORROLLA

PANORAMA ❘ 18-19 / ESPORTS ❘ 25

LLEIDA ❘ 6

El Govern rehabilitarà  
a Lleida 3.350 habitatges 
amb fons de la UE

DRETS SOCIALS

COMARQUES ❘ 11

Central agrosolar pionera 
a Ossó de Sió sense el 
suport del consistori

RENOVABLES

El Col·legi Oficial de Metges de 
Lleida va aprovar dijous passat, 
en assemblea extraordinària, 
el projecte de construcció de la 
nova seu al número 41 de l’avin-
guda Rovira Roure, on anterior-
ment es trobava el restaurant 
Lola, demolit el 2020. L’edifici 
tindrà també 36 apartaments 
per a facultatius amb estades 
a Lleida.

LLEIDA ❘ 7

Els metges de 
Lleida tindran  
l’any que ve
nova seu amb     
36 apartaments
Pisos per a facultatius 
amb estades a Lleida

La Generalitat s’oposa que l’Es-
tat gestioni els diners que es re-
capten amb el cànon de residus, 
que es cobra als municipis per 
cada tona que no reciclen. Per-
dre’n el control suposa perdre 
també la capacitat d’invertir 
aquests diners.

COMARQUES ❘ 12

Clam municipal  
i del Govern per  
no perdre el  
cànon de residus
Manifest per blindar 
el model de fiscalitat 
ambiental de Catalunya

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Jutge || Ho decideix davant 
dels indicis que el nen va 
morir per maltractaments

Proves || Els forenses van 
detectar lesions internes  
més enllà del ‘sacseig’

Ho neguen || La parella 
insisteix que van trobar el 
petit sense vida al bressol

Empresonen per un delicte 
d’assassinat els pares del 
nadó mort a Artesa de Segre

IMATGES TVE IMATGES TVE

Putin ocupa 
la nuclear 
més gran 
d’Europa

Rússia bloqueja xarxes 
socials i castigarà   
amb presó la crítica

L’esport uneix          
Rússia i Ucraïna en 
l’handbol de Lleida

Antonina, 
ucraïnesa, i 
Àngel, de 
mare russa, 
juguen a 
l’Handbol 
Pardinyes.
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