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Lapoblació‘real’
del Pirineupuja
fins aun20%
gràcies al turisme
Especialment a Vielha
i Sort, per segones
residències i visitants

PANORAMA ❘ 11

La població estacional que apor-
ten el turisme i les segones resi-
dències supera la censada al Pi-
rineu fins a un 20 per cent de
mitjana anual, com són els ca-
sos deVielha i Sort. La resta de
comarques també noten aquests
repunts, excepte l’Urgell i el Pla
d’Urgell.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Algèria és el segon gran
mercat exterior per
a la poma de Lleida

LLEIDA I COMARQUES ❘ 6

AGRICULTURA

Creixen les crítiques al Rei
pel viatge de cacera
d’elefants a Botswana

CASA REIAL

Les farmàcies
de Lleidano
hanvenut cap
fàrmacendosis
individuals
Lamesura pretenia
estalviar enmedicaments

La introducció de la venda deme-
dicaments en dosis individuals
en lloc de capses completes per
a l’ibuprofèn i el paracetamol ha
sigut un rotund fracàs a Lleida,
on no se n’ha venut cap. La me-
sura va ser adoptada fa un any
per l’exministra Pajín i pretenia
estalviar 6 milions a l’any a Es-
panya.
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Número 10.838 · Any XXXI

1,20 €

GUIA |pàg.18
Moros i Cristians. El pregoner de la
festa, l’actor lleidatà Carles Canut, diu
que és“unameravella per exportar”

pàg.19
Petitàlia i Mascota’m. Tanquen les
fires per als més petits amb un balanç
global de 20.000 visitants

ESPORTS

El Lleidapuja
fins al tercer
lloc al guanyar
0-3aGandia
Impecable partit que
els dóna dos punts
d’avantatge sobre els
rivals per al ‘play-off’

FUTBOL ❘ pàg. 2-5

El Cadí domina la Copa
d’Espanya al vèncer en la
meitat de les categories

PIRAGÜISME ❘pàg. 24

Kilian Jornet revalida
el títol de campió de
la Copa del Món

ESQUÍDEMUNTANYA ❘pàg. 23

ÁREA 11

Els lleidatans celebren un dels gols aconseguits davant de la desolació de la banqueta local.

AGUSTÍ CUCURULLS

La nevada obliga a tancar
el túnel de Vielha i el port
del Portilhon als camions
Incidències || Les plaques de gel provoquen una col·lisió múltiple de cinc
cotxes a la capital aranesa i fan necessari l’ús de cadenes a la Bonaigua
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Rosendo Manrique
Resaltado


