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Alemanya ja és a semifinals després de
golejar Grècia i Espanya es juga avui
la classificació davant de França

Montserrat Caballé,‘Carmen’, Els Amics
de les Arts, Sergio Dalma o‘Incendis’,
en la temporada d’hivern de la Llotja
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ÒSCAR MIRÓN

Lagran demanda
demedicaments
col·lapsael
sistemainformàtic
delesfarmàcies
Recàrrec del 20% per no
pagar l’euro per recepta
El sistema informàtic de la gestió de receptes a les farmàcies
es va col·lapsar ahir per l’allau
de pacients que feien provisió
de medicaments, davant de l’entrada en vigor avui de l’euro per
recepta. D’altra banda, la Generalitat va anunciar un recàrrec
de 20 cèntims per als que es neguin a pagar la taxa.
LLEIDA ❘ 7
MAGDALENA ALTISENT

Art de luxe a Sant Joan amb la ‘Nit’ d’Antonio López ■ L’artista Antonio López va voler ser present ahir a Lleida per supervisar la

col·locació de la seua escultura Nit a la plaça de Sant Joan, després que dijous s’instal·lés Dia a l’entrada de la Fundació Sorigué,
que exposa la seua obra. A la foto, l’escultor davant del rostre monumental d’una de les seues nétes.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Reñé proposa compartir
sobrants d’aigua a canvi
d’inversions i indústria

Travelplan inicia amb
28 passatgers els
‘packs’ turístics a
Menorca per tot l’estiu
El tour operatorTravelplan va iniciar ahir amb 28 passatgers els
vols a Menorca, que prolongarà
tot l’estiu. Per la seua part,Air
Nostrum seguirà volant a Mallorca i al juliol, a Eivissa i Maó.
COMARQUES ❘ 16

ECONOMIA

Europa llança un pla
de 130.000 milions per
estimular el creixement
PANORAMA ❘ 21-22

Per la seua part, Agbar aposta per “trencar” la barrera de la Panadella

ALERTA FORESTAL

El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, va apostar
clarament ahir a Mollerussa per
la interconnexió de conques per

l’Aigua, de la Fundació Agbar,
el president de la qual, Àngel
Simon, va apostar per trencar
la barrera de la Panadella.

Una espurna d’una serra
radial va originar l’incendi
de Sant Guim, ja apagat

COMARQUES ❘ 12-14

COMARQUES ❘ 18

posar fi als desequilibris hidràulics a Catalunya i, una vegada
garantida l’aigua per als regadius de Lleida, compartir-la amb

altres zones a canvi d’inversions i indústries. Reñé va fer
aquestes declaracions en la jornada de debat del Cercle de

