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ESPORTS | pàg.27
“Inadmissibles”i“un atemptat a la
llibertat d’expressió”, reaccions a les
multes per la xiulada a la final deCopa

Número 12.028 · Any XXXIV

1,30 €

GUIA | pàg.42
La Generalitat declara el 2016 l’Any
Granados i la Paeria vol assumir la
difusió del centenari del pianista

JOAN GÓMEZ

GEMMA ANDREU/DIARI DE MENORCA

LLEIDA ❘ 6

COMARQUES ❘ 16

El secretari general del ministe-
ri de Foment va anunciar ahir
als alcaldes de les Borges i June-
da que l’any que ve destinarà

500.000 euros per projectar el
desdoblament de l’N-240 de
Lleida a les Borges per posar fi
a l’alta sinistralitat que registra.

També els va comunicar que
aquest any adjudicarà la roton-
da de Margalef i licitarà les tres
previstes a Juneda.

COMARQUES ❘ 11

Fomentpromet
desdoblar l’N-240de
LleidaalesBorges
Diners || Anuncia als alcaldes
que el 2016 destinarà 500.000
euros per redactar el projecte

Rotondes || Aquest any adjudicarà
la de Margalef i licitarà les tres que
estan previstes a Juneda

Detinguts 5 immigrants
en una batuda policial
a la plaça del Seminari

El complexBigBen, tapiat■ El nou propietari del macrocomplex Big Ben de Golmés, el BBVA, ha
procedit a tapiar portes i finestres per evitar robatoris i actes vandàlics i ha contractat vigilants du-
rant les 24 hores del dia. El complex va tancar dilluns i ja és a la venda.

LLEIDA ❘ 10

Una fuga de gas al Secà
talla carrers i deixa
sense servei 460 veïns

ECONOMIA ❘ 23

Jordi Oncins i Vivi Pujol,
presidents de Plusfresc, i
Rafel Pujol, honorífic

UnaltrebisbedeMenorca
i valencià rellevaPiris
a ladiòcesi de Lleida

El papa Francesc va acceptar
ahir la renúncia del bisbe Joan
Piris i en el seu lloc va nome-
nar Salvador Giménez, bisbe

de Menorca des del 2009, que
prendrà possessió al setembre.
El nou bisbe també és valen-
cià i té 67 anys.

Salvador Giménez l’assumirà al setembre

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Salvador Giménez, a la dreta, i a dalt els seus antecessors.


