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Les previsions oficials apunten
a una producció de 23.550 to-
nes, xifra que suposa un quatre
per cent més que la temporada
passada.

Lleida registra
600 inscrits per a
unpis social en sis
mesos i només se
n’hanacabat 28
En el primer semestre no
es va tramitar cap projecte

LLEIDA ❘ 10

El gairebé nul inici de la construc-
ció de pisos socials contrasta amb
l’alta demanda, ja que, en els sis
primers mesos de l’any, 656 fa-
mílies es van inscriure al registre
de sol·licitants per obtindre’n un.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-4

Pobles de Lleida limitaran
l’accés als seus boscos per
evitar danys de boletaires
Mesures || Vetaran la circulació de vehicles a Baiasca i Sant Esteve i Castellbò
està a l’espera demesures de la Generalitat com el ‘carnet’ per plegar bolets

LLEONARD DELSHAMS

COMARQUES ❘ 11

ECONOMIA ❘ 21

LLEIDA ❘ 7

Un gosmossega un
home en el segon atac
en dos dies a Lleida

SUCCESSOS

Els viticultors del Pallars,

reunits ahir a Tremp.

M.E.

COMARQUES ❘ 14

Unciclista, caçat
a la Seuamb
530paquetsde
tabac ros a la
motxilla

Un temporer, ahir a la Cerdera.

Arrenca la campanya de
la blanquilla a Lleida
ambbona perspectiva
de preus i de qualitat

Promoció conjunta del vi del Pallars
Divuit cellers s’alien per donar-se a conèixer més, mentre Raimat inaugura la verema

ITMAR FABREGAT

ESPORTS |pàg.24
El Força Lleida encara no té cap
jugador quan falten dos setmanes
perquè comenci la pretemporada

Número 11.319 · Any XXXII

1,30 €

GUIA |pàg.33
El Mercat Pagès de Sort dóna inici
a tres dies de demostracions d’oficis
artesans i tallers de ceràmica

Un agent dels Mossos va sor-
prendre divendres un ciclista a
la N-145, entreAndorra i la Seu,
que transportava en una gran
motxilla 530 paquets de tabac
ros i 350 grams de picadura, tot
valorat en 2.479 euros.

Rosendo Manrique
Resaltado


