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El Consorci d’Atenció a les Per-
sones de l’Alt Urgell obligarà
aquells que rebin ajudes d’aquest
organisme a prestar serveis per
a la comunitat.

Dianegreambunveídel
SecàofegataVila-seca iun
muntanyencmortaEspot
La Pineda || El
banyista anava amb la
dona en una sortida
de la llar del barri

Aigüestortes || Un
home de 48 anys que
es va precipitar des de
40 metres al parc

LLEIDA ❘ 10 ❘ COMARQUES ❘ 15

AMADO FORROLLA

Pels efectes de la sequera, i el sector confia
que les cotitzacions es mantinguin fermes

ECONOMIA ❘ 22

Acordentreel
Sobirà i taxis i
busosperquè
435nens tinguin
transport escolar
Repercutiran en dos anys
la rebaixa de contractes

El Sobirà i els propietaris de ta-
xis i busos van arribar ahir a un
acord per iniciar el transport es-
colar del curs amb normalitat i
no deixar sense servei 435 alum-
nes dels nuclis rurals. El pacte al
qual s’ha arribat inclou que els
taxistes i propietaris de les em-
preses de transport cobraran
abans del dia 12 dos de les qua-
tre mensualitats que se’ls deu i
que la rebaixa d’un 10 per cent
del contracte es repartirà en dos
cursos.

COMARQUES ❘ 12

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

La crisi dispara la
contractació de detectius
per investigar fraus

ECONOMIA

COMARQUES ❘ 14

Diu que només deixarà
l’alcaldia si és president

Ros assistirà a la
manifestació de
la Diada, tot i que
el PSC no hi va

LLEIDA ❘ 9

Anavaambel fill de12anys,quevatornarperdemanarauxili
L’excursionista de 48 anys que ahir al migdia es va precipitar a la zona
del canal de l’Agulla Gran d’Amitges, a Aigüestortes, anava acompa-
nyat del seu fill de 12 anys, que va tornar per donar l’alarma després
de l’accident del seu pare. A la foto, l’equip de rescat dels bombers.

L’Alt Urgell obligarà
aquells que rebin
ajudes a treballar
per a la comunitat

ESPORTS |pàg.26
Xavi i Casillas, Príncep d’Astúries de
l’esport per la seua“amistat més enllà
de les rivalitats dels seus equips”

Número 10.981 · Any XXXI

1,20 €

GUIA |pàg.49
Tàrrega aixeca aquesta nit el teló de
la fira de teatre amb un espectacle
aeri, titulat ‘As TheWorld Tipped’

FranciscoMartín, un
pensionista del Secà

Paco, com l’anomenaven els
seus amics, havia anat a Vila-
seca en una excursió de la llar.

Elpreude l’ametlla inicia
la campanyaun30%per
sobredelde l’anypassat
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