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Tres homes
armats atraquen
un banc a Seròs

Indox acomiada
72 empleats a
l’espera d’inversor

� 3-11

Rosbuscapactes, encaraquetot
apuntaaungovernenminoria

Els assaltants, que anaven en-
caputxats, van ferir un em-
pleat al cap i van fugir amb
el botí.

Indox ja ha acomiadat 35 per-
sones i demà prescindeix de
72 més, a l’espera d’aconse-
guir un inversor.

Postius vol
desbancar-lo
El candidat de CiU
busca aliances a
partir del nucli
sobiranista per
poder ser alcalde

Eleccions Municipals

C’s descarta una
aliança estable
Ribes vol ser a
l’oposició ja que
el seu partit només
arribarà a acords si
ells sónmajoria

Almenys dos
edils ‘fantasma’
El PSC aconsegueix
al Cogul un regidor
que és deMataró i
Fulleda en té una
de CiU d’Arbeca

Lleida ja té
204 alcaldes
Els elegits per
majoria absoluta,
dels quals 112 són
de CiU, 58 d’ERC i
només 14 del PSC

Pressions a Mas
per parar el 27-S
Unió i sectors
de CDC volen
ajornar les catalanes
però el president
lesmanté

Rajoy no pensa
fer canvis
El president del
Govern central
obvia les urnes i
mantindrà intactes
les seues polítiques

ESPORTS | pàg.33
Florentino Pérez fa fora Carlo
Ancelotti de la banqueta perquè el
Reial Madrid“necessita un nou impuls”
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GUIA | pàg.53
Lleida TV bat rècords d’audiència amb
unamitjana de 53.000 espectadors
en la nit electoral de les municipals

Un fugitiuatropellaunadona i unmosso
enunavorerade l’avingudaPinyana
Fugia amb un cotxe robat i les dos víctimes van resultar ferides greus

Lleida ensmostra el seu passat
Lleida acollirà a partir de divendres un congrés d’arxivers a la
Llotja i, per ressaltar la importància de conservar records del
passat, la ciutat es vesteix des d’ahir amb fotografies emblemà-
tiques de la capital de Ponent des dels anys 20.
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