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Madrid tancarà
dosnotaries de
Lleida i unade
Cervera, i cinc de
poblesperillen
També registres de la
propietat poc actius

El ministeri de Justícia va anun-
ciar ahir que suprimirà dos no-
taries de Lleida i una de les dos
de Cervera, i amenaça de fer el
mateix amb les deTremp, Sort,
la Pobla de Segur, Seròs iArte-
sa de Segre si es demostra que
tenen poca activitat. La mesura
també afecta els registres civils
que no duguin a terme 1.800
operacions a l’any. Els alcaldes
denuncien que hi ha una volun-
tat recentralitzadora cap a les
grans ciutats.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

COMARQUES ❘ 13

Aquest diumenge arriben
els primers esquiadors
britànics a l’aeroport

TURISME

Un jutjat de Lleida ha anul·lat
per abusiva la clàusula terra
d’una hipoteca de l’NCG Banc,
que ha de tornar a dos lleidatans
el que ha cobrat de més.

Primera sentència a
Lleida que anul·la per
abusiva la clàusula
terra d’una hipoteca

LLEIDA ❘ 11

A partir del gener la farmàcia
Garrós, ubicada a Prat de la Ri-
ba 35, obrirà 24 hores cada dia
i serà l’única de guàrdia a la nit
a la capital.

Una farmàcia de
Lleida obrirà 24 hores
cada dia i serà l’única
de guàrdia a la nit

LLEIDA ❘ 10

ESPORTS ❘ 26-27

ÒSCAR MIRÓN

L’alcalde de l’Albagés i diputat d’ERC al Par-
lament,Albert Donés, ha denunciat davant dels
Mossos la tala amb una motoserra dilluns de
6 oliveres centenàries, en una finca de la se-
ua propietat a la carretera de Juncosa. Donés
diu que hi va haver mala fe perquè no se les
van endur i va valorar els danys en 15.000 €.

Sabotatgeenuna finca
de l’alcaldede l’Albagés al
serrar 6 oliveres centenàries

COMARQUES ❘ 12

ÒSCAR MIRÓN

Dos de les oliveres
tallades amb una
motoserra, la segona
al fons.

EL LLEIDA REGALA SOMRIURES A L’ARNAU ABANS DE JUGAR AVUI CONTRA EL BETIS

Denúncia || Albert Donés diu
que va existir mala fe perquè no
es van endur els arbres i va
valorar els danys en 15.000 €

Els fets || Es van produir dilluns
passat a plena llum del dia en
un terreny que està situat al
costat de la carretera de Juncosa
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Nadal. Les peixateries preveuenmés
consum al no variar els preus i en
carns s’imposenmenys racions
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Internet. La família d’un veí d’Anya
desaparegut el 1939 crea unaweb
per recordar tots els morts
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