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LaNoguera SEGRE regala avui als
seus lectors un especial de 24 pàgines
amb una radiografia econòmica i tu-
rística d’aquesta històrica comarca.
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LaGeneralitat
suprimiràels
223 consellers
comarcals de
Lleidael 2015
L’ens perd pes polític
però es reforçarà en gestió

La nova llei de governs locals de
la Generalitat preveu la supres-
sió, a partir de les eleccions mu-
nicipals del 2015, dels 223 con-
sellers dels onze ens comarcals
de Lleida, tot i que en quedaran
al marge laVal d’Aran i el seu
Conselh Generau. La intenció
del Govern és despolititzar
aquesta administració i, sobre-
tot, estalviar.D’altra banda, gua-
nyarà pes en gestió i tindrà al
capdavant un únic càrrec direc-
tiu. La despesa anual en càrrecs
electes dels consells de Lleida
ronda el milió.
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Un empresari de Sort, el pro-
pietari de La Bruixa d’Or, Xavi-
er Gabriel, ofereix a Rialp 16 pi-
sos de lloguer al simbòlic preu
d’1 euro per a famílies a l’atur
i amb algun fill amb una malal-
tia rara. El bloc ofert és a Rialp
i el contracte inicial és de sis me-
sos, amb despeses de comunitat
incloses.

Unempresari ofereix pisos
de lloguer a Rialp a 1 euro
per a famílies necessitades
Bloc || Setze
habitatges propietat
de l’amo de La Bruixa
d’Or de Sort

Condicions || Han
d’estar tots a l’atur i
tindre un fill amb
una malaltia rara
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Aquest és el bloc
de Rialp que

Xavier Gabriel
ofereix a 1 euro.

Agents dels Mossos
de Lleida van en
autobús per
estalviar

COMARQUES |pàg.15
Ajuntaments i Diputació fan
provisió de sal per l’onada
de fred i neu anunciada

ESPORTS |pàg.28
El Força Lleida reacciona
i derrota per intensitat i
‘punch’el Càceres (83-70)

Totes les categories de
l’esport base i escolar de
les comarques de Lleida.

Suplement

Número 11.149 · Any XXXII

1,30 €

Esport Base

Seminari || Aquests
habitatges socials
a Lleida ja tenen
termini d’execució

Ros i 10 regidors dels 15 del PSC de
la Paeria voten ‘sí’al sobiranisme
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La votació del PSC de la
moció de CiU a favor

del sobiranisme.
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