
www. segre.com

DILLUNS 7
DE MAIG DEL 2012
Número 10.859 · Any XXXI

1,20 €

ESPORTS |pàg.20-21
Motociclisme.Màrquez suma a Estoril
la segona victòria de l’any en una última
volta d’infart i reforça el seu lideratge

pàg.2-5
Bàsquet. El Lleida Basquetbol perd
el segon partit a Melilla (80-68) i la
sèrie es trasllada al Barris Nord

El candidat socialista François
Hollande, de 57 anys, serà el nou
president de la República fran-
cesa després d’imposar-se ahir

per un ajustat marge a Nicolas
Sarkozy, que aspirava a la ree-
lecció. Hollande, en la seua pri-
mera compareixença, va advo-

car per canviar l’actual política
d’austeritat, tant a França com
a Europa, per una altra de crei-
xement.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-4

LaGeneralitat
prendràmesures
contra l’ofensiva
“recentralitzadora”
deRajoy
Començarà demà, va
anunciar Homs a Penelles

PANORAMA ❘11

El Consell Executiu de demà
prendrà mesures per contrares-
tar l’ofensiva“recentralitzadora”
del Govern de Rajoy, va anunci-
ar ahir a Penelles el portaveu del
Govern, Francesc Homs.

Hollande guanya
Sarkozy i advoca per
fer créixer Europa

LLEONARD DELSHAMS

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

La Fira de Titelles enlluerna30.000espectadors■ Alguns dels carrers de Lleida van tornar a ser ahir un formiguer de gent gràci-
es a la Fira deTitelles, que en aquesta 23a edició ha aconseguit atreure 30.000 persones a les més de 70 actuacions, entre els es-
pectacles de carrer i els de pagament. La reducció de pressupost per la crisi no ha fet perdre qualitat al certamen.

El vencedor || El president electe
no vol l’austeritat com a política
dominant ni com una fatalitat

El perdedor || Es fa responsable
de la derrota i no deixa clar si
continuarà en la política

REGIS DUVIGNAU/REUTERS

El cos policial ha obert una in-
vestigació per determinar les
causes de l’accident en què va
morir una dona fent ràfting dis-
sabte a Rialp.

El Pallars reprènel
ràftingmentre els
Mossos investiguen
l’accidentmortal

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

Hollande,
saludant a Tula,
poble del qual
és alcalde i des
d’on va seguir
la jornada.

Rosendo Manrique
Resaltado


