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Avui felicitem a: Benige,
Gregori, Maura, Cristina

Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.
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Consulteu condicions de l’oferta. Preu sense IVA
Ahir la Laia va celebrar el sant
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@martarovira
«.@OriolAmoros ens retorna la
dignitat a tots després que C’s
ens hagi acusat de franquistes!
Gràcies! Feia falta.»
@amicsdelalletja
«Qui fa pressions perquè @TeresaForcadesF no pugui venir a
#Lleida? Algú pot aclarir-ho?
Quinlobbyhofa?#DretASaber»
@Nosoymarx
«#Montoro: Las balanzas fiscales son transparentes.
Yo: No las veo.
M: Porque son transparentes.»
@MiquelPueyo
«Aquella sensació tan injusta i
indignant de cobrar menys i de
pagar cada cop més:en serveis,tarifes,llum,gas,IBI,aparcament...»
@flarosa
«Cal anar a mercats mes grans
per captar turoperadors per
#Lleida i parar caigudes del 8%
com la del 2013. Alemanya porta 10M de turistes»
PUBLICITAT

FBO
LIR
FER BUL

L’ O L L A

ART
PUNT I A P
Dos lleidatans en
perill a Colòmbia

JOAN RAMON ROSELL POLO

Director del Grup de Recerca en
AgròTICa i Agricultura de Precissió de l’Escola d’Agrònoms,
quepresentaaAbuDhabielsúltims avenços sorgits de Lleida.

NARCÍS SERRA I SERRA

Era el president de Catalunya
Caixa en el periode que ara investiga el jutge i que extén a les
‘arriscades’ operacions immobiliàries que va fer l’entitat.

L’esportista i corredor Arcadi Climent i el càmera i
realitzador Ivan Talavera,
dos dels aventurers de
Lleida World Extrem, no
les tenien totes a finals de
gener enmig de la selva
colombiana, on havíen viatjat per documentar la vida de la tribu dels indis
embera. Hi van passar
quinze dies i van aconseguir arribar fins al cor de
les muntanyes Jaidukama i
gravar un bon documental, però van estar entre
dos focs, l’exèrcit colombià i la guerrilla. Aquests
van arribar a anunciar-los
que els matarien aquella
mateixa nit si no aconseguien determinar que no
eren militars camuflats.
Sort que els van creure.

Berenar Sta. Àgueda organitzat per les mestresses de casa d’Alfarràs

Assaig de la coral de laringectomitzats del CRVLleida per sant Blai

