
Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.
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PUBLICITAT

Avui felicitem els MARC, ANIÀ i
les CALIXTA

PUBLICITAT

Lligantper leswebs
dientqueésalcalde

L’Ajuntament deTarrago-
na ha demanat a Face-
book que retiri el perfil fals
de l’usuari de l’alcalde, Jo-
sep Fèlix Ballesteros, des-
prés de comprovar que un
usuari britànic d’aquesta
xarxa social usa fotos d’ell
per atraure les dones. Una
veïna deTarragona que
viu al RegneUnit va veure
les fotos de l’alcalde i va
alertar el seu gabinet. El
nom que consta en el per-
fil és el de Derrick Arthur
Anderson.També especifi-
ca que és un ciutadà de
Londres nascut a Dublín i
que és enginyermecànic
de professió. La resta de
detalls que aporta tenen
l’objectiu d’atraure dones
per conèixer-les i mante-
nir-hi relacions sexuals.

TWITTER

@cris_torrent
«Emotiva #estelada encesa a
#Lleida . Un #9EstatEuropa
s’estàgestant, fort,diferent i lliu-
re!»
@lavallri
«Telecinco jaestà tardanta cre-
ar un “Mira quién se va al tru-
llo”»
@osistere
«Quèenpenseudel fet quesur-
ti fotode@angelrosdomingoen
5 de les 7 primeres noticies del
#Lleida News? Butlletí de la
ciutat o apologia?»
@MiquelPueyo
«La diputació de Barcelona en-
senya a tallar verdura als esco-
lars. I cursets per canviar la ro-
da de la moto o per aprendre a
afaitar-se?»
@JordiPlens
«@FMayorZaragoza: La apro-
bación de la ILP no puede mar-
ginarse aplicandomayorías ab-
solutas, sobre todo cuando son
ya pretéritas.»

XARXES SOCIALS FBO
FER BULL IR L’OLLA

MARIANO RAJOY

El Govern espanyol ha admès
que el factor sostenibilitat pot
retardar l’edat de jubilació més
enllà dels 67 anys a partir de
l’any 2027.

PUNT I A PART

JOSEP MARIA ROIGÉ

L’Ajuntament de Balaguer tan-
ca el pressupost del 2012 amb
unbalanç positiu, fruit de l’apli-
cacióde lespertinentsmesures
d’estalvi.

Avui celebrem el sant d’aquest nen tan guapo. Felicitats Marc!!

LA FOTOTECA

L’ Arnau ja té 12 anys. Moltes felicitats de tots els que t’estimen!!

200 participants a la Caminada de Rosselló per als hàbits saludables


