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Els veïns de Rosselló confien a poder
recuperar l’església i desenes de curiosos
van a veure ‘in situ’ l’esfondrament

‘Truman’, de Cesc Gay, s’emporta sis
premis Gaudí i ‘El camí més llarg per
tornar a casa’, millor pel·lícula

Filferros amb pues lligats a
arbres com a trampa per a
ciclistes a prop de Rosselló

Denúncia || Practicants de BTT notifiquen als Mossos l’aparició d’aquest i
altres obstacles de risc en camins freqüentats per esportistes en un vedat
amado forrolla
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Un jugador del
Ribera d’Ondara
fa caure l’àrbitre
d’un cop de puny
a l’abdomen
El col·legiat va presentar
denúncia als Mossos
L’àrbitre del partit de Quarta
Catalana entre el Ribera d’Ondara i el Barbens el va suspendre a la segona meitat després
que un jugador local li clavés un
cop de puny a l’abdomen que el
va fer caure a terra. Després, ho
va denunciar davant dels Mossos. A més, aficionats del Magraners de Segona Catalana van
agredir el trio arbitral després
del partit del seu equip a casa.
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El Lleida cau
davant l’Hèrcules
(2-1) i surt dels
llocs de ‘play-off’

El filferro creuava el camí a mitja altura.

Els denunciants el van
entregar als Mossos.
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Un mort i un nen
ferit per un xoc entre
dos cotxes a Concabella
Un conductor va morir ahir a
la nit i un nen de sis anys –que
pel que sembla és el seu fill– que
anava al cotxe va quedar ferit

xavier santesmasses

La Casa Reial reafirma
Elionor com a comtessa
de Cervera malgrat el
veto de l’ajuntament
L’ajuntament de la capital va sol·
licitar que la filla gran del rei
d’Espanya renunciés a aquest títol però la Casa Reial ha contestat que Elionor l’ostenta “amb
molt orgull”.
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lleida ciutat

Multes de 1.000 € a partir
d’avui per a positius
d’alcoholèmia i drogues

en un xoc amb un altre turisme
a la carretera L-310 a Concabella, a la Segarra. L’altre conductor hauria patit ferides lleus.
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