
www. segre.com

DIVENDRES 28
DE FEBRER DEL 2014

LLEIDA ❘ 8

Europadeclara il·legal
el cèntim sanitari queha
costat a Lleida 70milions

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

A tornar || La sentència de
Brussel·les obliga Espanya
a tornar els diners

Mala fe || La UE endureix el
càstig per no haver fet cas a la
seua advertència

Qui pot cobrar? || Els que
tinguin factures del carburant
que s’hagi repostat

COMARQUES ❘ 15

El Parlament aprova la
singularitat d’Aran i
n’avala el règim especial

INSTITUCIONS

Unadiscoteca
novadeCappont
tindràaforament
per agairebémil
persones
Ja n’han presentat el
projecte a l’ajuntament

El grup inversor de Lleida
Nuit2nuit ha presentat a la Pa-
eria un projecte per obrir a Cap-
pont, al costat de l’Illa de l’Oci
i al carrer Pere de Cabrera, una
discoteca amb un aforament de
gairebé mil persones.

LLEIDA ❘ 6

Un vigilant d’una botiga de l’Eix
va obligar ahir un lladre a trau-
re’s al carrer els pantalons que
acabava d’emportar-se posats de
la botiga sense pagar-los.

Un vigilant obliga a
traure’s els pantalons
al carrer un lladre que
se’ls va endur posats

LLEIDA ❘ 12

El lladre, en calçotets.

M.A. MARTÍNÒSCAR MIRON

Clam estudiantil per una millor educació pública
Cinc-cents universitaris i alumnes de secundària surten al carrer i vaga a les aules
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1,30 €

CAP DE SETMANA | pàg. 50
Gossos avui a l’Auditori i ‘El policía de las
ratas’diumenge a l’Escorxador, música i
teatre entre el guirigall del Carnaval

ESPORTS | pàg. 28
Engega a Lleida la Copa del Rei
d’hoquei que avui enfrontarà el Lleida
Llista amb el totpoderós Barça

UnautocardesfrenataSort■ El vehicle, sense conduc-
tor, es va encastar ahir contra l’arxiu comarcal de Sort,
sense que hi hagués danys personals. COMARQUES ❘ 13

BOMBERS DE LA GENERALITAT

Pujael consum
d’heroïnaal ser
mésbarataque
la cocaïna

COMARQUES ❘ 16

Detingut a Fraga amb 4
quilos destinats a Lleida
La crisi ha provocat un repunt del tràfic
i consum d’heroïna al ser el gram 20 eu-
ros més barat que la cocaïna.Ahir se’n
van decomissar 4 quilos a Fraga.

Manifestació a Lleida ciutat.
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