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Societat. Rècord de lleidatans amb ajuts
de Dependència, amb un 15 per cent
més en un any, i ja són 12.000

Cultura. L’exconseller Vila diu que no
podia entregar l’art de Sixena perquè
estava protegit per la llei catalana
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Aprovat el pla urbanístic
que ha de definir la Lleida
dels pròxims quinze anys
No de l’oposició || Rebuig de
PSC, Cs i PP || La Paeria
aprova el POUM amb els seus PDeCAT, ERC, Crida i Comú
per “falta de consens”
vots i el de l’edil Salmerón

L’Arnau rectifica
i agilitza la
fecundació ‘in
vitro’ d’una
lleidatana
La deriva ja a la llista
d’espera del Vall d’Hebron

Nous pisos || Preveu entre
650 i un miler a l’any per
superar els 165.000 veïns
ÉS NOTÍCIA ❘ 3
ACN

L’Arnau va assegurar ahir que
agilitzarà els tràmits de la dona
de 37 anys que va denunciar que
no podia fer-se la fecundació in
vitro per quedar-se embarassada perquè hi havia llista d’espera de 4 anys (als 40 ja no ho assumeix la sanitat pública). Així,
la derivarà de forma immediata
al Vall d’Hebron, hospital que
atén els casos de Lleida.
LLEIDA ❘ 6

Admet que va
abusar d’una nena
de 7 anys a Tàrrega
i li rebaixen la pena
Accepta els tocaments
però rebutja que la
violés en un parc

El pantà de Sant
Antoni (Talarn)
desembassant, ahir.

Pantans plens i més tempestes
Un temporal de pedra
i pluja va deixar ahir
70 litres/m2 al Pont,
on la temperatura va
baixar 20 graus en
tot just una hora
Els pantans de Lleida desembassen fins a 150 m3/segon per
la sobtada pujada de les temperatures que està accelerant el
desglaç al Pirineu. A més, ahir
una espectacular tempesta de
granís i aigua va deixar 61 litres
per metre quadrat al Pont, i va
inundar baixos i pàrquings.
COMARQUES ❘ 10-11

MARTA ROLLAN/TWITTER

Imatge de l’espectacular tempesta de granís al Pont de Suert.

L’home acusat d’abusar d’una
nena de 7 anys a Tàrrega va
acceptar ahir que li va fer tocaments, tot i que va negar la violació. El fiscal rebaixa la pena
de 10 a 8 anys per la confessió.
COMARQUES ❘ 13

PROCÉS

Arxiven el cas del
professor de Tremp
acusat d’incitar a l’odi
PANORAMA ❘ 19

