
L’acusada d’estafar ancians diu 
que els hi donava diners en mà
Demanen 5 anys per la treballadora 
de la residència d’avis de Balaguer
Lleida
M. ROMERA

La treballadora social S.D.C., acu-

-

tes d’Urgell de Balaguer i per la 

-

da va assegurar que els extractes 

-

saris per cobrir les despeses bà-

-

-

Un ferit greu en 
una sortida de 
via a la C-13 a 
Vallfogona de 
Balaguer

Un ferit lleu en 

sortir de la via 

un camió a la          

C-12 a Alfés

Accident d’un 

camió carregat de 

pipes a la N-230       

a Vilaller

-

-

-

-

FOTO: L.C. (ACN) / L’acusada va declarar ahir a l’Audiència de Lleida

 Tot i que la treballadora soci-

-

-

-

-

-

-

-

La sospita de que l’acusada 

-

-
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-

bils que facilita als usuaris la lo-

-

-

-

ció, celebrada ahir a la Diputació 

-

-

d’aquesta aplicació.

Creen una aplicació que 
ofereix informació sobre el 
risc d’exposició al VIH

FOTO:  / L’aplicació va ser presentada ahir a la Diputació de Lleida

Consum mitjà (l/100 km): 4,8. Emissions CO2 (g/km): 112.

Preu i equipament corresponents al model Toyota Auris gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomanat: 15.750 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui abans), 3 anys 

habitual o www.toyota.es

. t oy o t a.e s  
 

Prova-la ara.

Gamma Toyota Auris des de 15.750 €
Uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida.
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Gasolina + Elèctric.
9 milions de conductors ja han unit el millor de cada món.
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