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Tres-cents pisos de Lleida i
el solar de les torres de la
Llotja acabenal banc dolent

ACN

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

COMARQUES ❘ 11-12

Entitats || La majoria eren
de Catalunya Banc i, en
menor mesura, de Bankia

Xifres || Aquests actius
tenen un valor comptable
d’almenys 100.000 euros

Palau de Congressos || El
terreny limítrof va costar
49,5 milions i ara en val 10,4

LLEIDA ❘ 6

Algenervapagar785.256€dels7,3
milionsquegastemenmedicines,
mentre les farmàcies recullen
firmescontraels impagaments

Lleida compta aquesta prima-
vera amb 35 empreses de turis-
me actiu i esports d’aventura
més que l’any passat, xifra que

suposa un total de 206, un 20%
més que el 2012. Els campionats
d’ala delta del Regne Unit i Bèl-
gica a Àger o el Bus Catalunya

a la Seu són algunes de les claus
per a la temporada que aquesta
Setmana Santa unirà esquí i
aventura.Tot un rècord.

El turisme d’aventura guanya un 20% d’empreses i ja són 206

Cau ladespesaen
receptesperò l’usuari
dobla laseuaaportació

Elpresidentde
l’Algerri-Balaguer
dimiteixper
discrepàncies
amb la junta
Francesc Mirada ocupava
el càrrec des de feia 16 anys

ECONOMIA ❘ 24

El president del CanalAlgerri-
Balaguer, Francesc Mirada, va
presentar ahir a la nit davant de
l’assemblea general la dimissió
per discrepàncies amb la junta,
després de 16 anys al capdavant
dels regants. Mirada no va vo-
ler concretar quines són les des-
avinences amb els regants, però,
segons ha pogut saber SEGRE,
tindrien l’origen en l’assemblea
del gener en què es va acordar
no apujar el preu de l’aigua.

Set passatgers d’un
autocar, denunciats per
portar fins a 50 cartrons
de tabac a la Farga
Per contraban, i el vehicle
cobria la línia regular
Barcelona-Andorra

COMARQUES ❘ 14

COMARQUES ❘ 13

Enxampen un conductor
fent virolles a l’interior
del túnel de Vielha

COMARQUES ❘ 14

TRÀNSIT

Les retallades deixen
Lleida amb un orientador
per cada 6.158 aturats

LABORAL

ESPORTS |pàg. 30
La Federació deixa d’enviar àrbitres
a alguns partits per impagaments,
com als del Ribera d’Ondara

Número 11.180 · Any XXXII

1,30 €

GUIA |pàg. 35
Obre portes el Cucalòcum Primavera,
que espera rebre 10.000 visitants
aquesta Setmana Santa

Excursió a cavall per la
Noguera Pallaresa a l’altura
de Llavorsí.
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