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CAP DE SETMANA | 48

Multitudinari comiat a Torrefarrera
de l’exjugador de la Unió Esportiva
Lleida Antoni Palau

Els Raiers de la Pobla, Dansàneu
a Esterri, Festival de Bandes de Lleida
i Andrea Motis a la Seu Vella

Lleida lidera els aprovats
de la selectivitat de tot
Catalunya amb un 95,4%

1,30 €
www. segre.com

A l’espera d’una
sentència definitiva

ÒSCAR MIRÓN

L.A.

Número 12.724 · Any XXXVI

La Justícia de la
UE veu il·legal
que Espanya
prohibeixi la
venda a pèrdues

També obté la millor nota mitjana d’accés a la universitat, amb un 7,1
ÒSCAR MIRÓN

DIVENDRES 30
DE JUNY DEL 2017

L’Advocat General del Tribunal
de Justícia de la UE considera
il·legal la llei espanyola que
prohibeix amb caràcter general realitzar vendes a pèrdues
i únicament ho permet en dos
casos no previstos en la normativa comunitària. El magistrat
respon a una qüestió plantejada
per un jutjat de Múrcia i falta la
sentència definitiva.
ECONOMIA ❘ 23

Pol Morell (Gili i Gaya Lleida), un 13,38 d’accés.

Laia Angrill (Arrels de Solsona), 13,05 d’accés.

Oriol Ruiz (Gili i Gaya Lleida), 13,73 d’accés.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Aquest petó captat
per amics va causar la
lamentable agressió.

“Vam témer per la nostra vida”

Indignació unànime per l’agressió a les dos lesbianes a Arbeca, on
avui es farà una concentració de rebuig de l’homofòbia

GUIA ❘ 37

La Lleida-Borges
tindrà 11 km
duplicats i vuit
de variant

Més de cent inscrits
per treballar al
parador de Lleida,
que inicia entrevistes
Dels 28 llocs de treball que
oferien, 23 ja no accepten més
candidats i durant l’estiu els contractats rebran formació abans
de l’obertura, encara sense data.
LLEIDA ❘ 6

La ronda, a Juneda,
però Foment sols farà
aquest any licitacions

El turisme rural
denuncia greuges de
plataformes de pisos
com Airbnb

Foment preveu licitar aquest
any projectes per desdoblar
l’N-240 entre Lleida i les Borges amb una variant a Juneda
de vuit quilòmetres.

Turalcat, que agrupa les més de
220 cases rurals de Lleida, denuncia competència deslleial i
greuges de les plataformes de
lloguer com Airbnb.

COMARQUES ❘ 10

COMARQUES ❘ 12

