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ESPORTS | pàg. 28
Expedient al Torà-la Fuliola per  
insults racistes i insubordinació  
del Linyola B contra una àrbitra

GUIA | pàg. 40
Suu, Les Que Faltaband, Joanna Crass, 
Roba Estesa i Scorpio, les veus 
femenines de la festa major de Lleida

1,70 €

Temen falta de producció de proximitat per la sequera
COMARQUES ❘ 12

ESMERALDA FARNELL

Llum verda a un súper i 18 
xalets al costat de l’Arnau

LLEIDA ❘ 10

La Paeria avala a més la demolició d’un bloc de 
pisos a Prat de la Riba per construir-ne un altre

El pare d’un alumne de l’esco-
la Santa Maria de Gardeny, al 
barri lleidatà de la Mariola, va 
agredir un mestre dimarts ar-
ran d’una queixa del seu fill per 
un toc d’atenció que li va fer el 
docent. El director del col·le-
gi, Xavier Aran, va intervenir 
a l’instant i va iniciar una me-
diació amb l’agressor. El pare 
va reflexionar i es va disculpar, 
primer en privat i després en 
públic.

Un pare demana perdó a un 
mestre en un acte públic 
l’endemà d’haver-li pegat
Col·legi || El Santa 
Maria de Gardeny, 
que va aconseguir 
aquesta solució cívica

Agressió || L’home 
va colpejar el docent 
perquè havia cridat 
l’atenció al seu fill

LLEIDA ❘ 7

JAVI ENJUANES

Moment en què pare i professor 

es donen la mà.

El Parlament  
torna a l’aranès el 
rang de llengua 
vehicular a la Val
El Parlament va tornar ahir a 
l’aranès el caràcter de llengua 
vehicular en l’ensenyament 
d’Aran. Ho va fer corregint la 
llei que, el juny del 2022, va re-
baixar-ne el rang a curricular.

COMARQUES ❘ 14

La Sindicatura 
xifra en 295 
milions d’euros  
el sobrecost del 
Segarra-Garrigues
La Sindicatura de Comptes esti-
ma que el sobrecost de les obres 
del Segarra-Garrigues se situarà 
en vora 300 milions. D’aquests, 
212 fins al 2016 i la resta fins a 
la seua execució final.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Un fructicultor de la 

partida de Butsènit.

COMARQUES ❘ 13

Rosa Pujol, de Primer 
Aitona, anirà el 28-M amb 
la plataforma del PDeCat

MUNICIPALS
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