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El canal d’Urgell no 
avançarà la temporada 
de reg després de les 
pluges dels darrers dies
En l’assemblea d’ahir a Mollerussa es 
va aprovar la liquidació del pressupost
La pluja i la neu d’aquest 
cap de setmana ha deixat 
entre 35 i 50 litres per metre 
quadrat a la zona regable 
del canal d’Urgell, a la plana 
deLleida.
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-

gants del Canal d’Urgell descar-

ara sobre la taula per l’escasse-

tat de precipitacions d’aquest hi-

vern. Passada la jornada del 5 de 

les obres del canal, es reunirà la 

-

ció d’Aigua, que serà qui haurà 

-

-

Canals d’Urgell.

La nevada que aquest dissab-

te va enfarinar la plana de Lleida 

Ara la preocupació dels page-

sos són les gelades, que sí que 

es va aprovar la liquidació del 

FOTO: LM / Fins passat Sant Josep no es regarà del Canal

-

que divendres va visitar Aitona 

per tal de beneir l’altar restaurat 

-

que va generar una notable ex-

Bisbat de Lleida, es va celebrar 

la benedicció del retaule que la 

de restauració. La celebració va 

-

-

aitonenc i les pubilles i hereus 

del poble. L’alcaldessa d’Aitona 

El bisbe de Lleida beneeix 
l’altar restaurat de la Mare 
de Déu del Roser d’Aitona

FOTO: Mirada Local / La celebració va comptar amb pubilles i hereus

La Biblioteca-Fonoteca de l’Au-

-

nes i professors del Conservatori 

general.

han fet ús de la sala de lectura, 

-

ris de la fonoteca en les sales 

d’audició.

-

que aquest servei està restringit, 

tret dels professors del Conser-

vatori.

La Biblioteca-Fonoteca de 

l’Auditori de Lleida rep 5.000 

visites durant el curs 2014-2015

Exposició ‘Drogues i què?’
La Paeria i l’Associació AntiSida de Lleida posen marxa l’exposició 
Drogues i què?, una proposta educativa i de promoció de la salut 
adreçada a joves majors de 16 anys. /FOTO:  Paeria

Excel·lent oportunitat per
adquirir una propietat a Alpicat.

3 habitacions més engolfa,
3 banys, bodega rústica amb
llar de foc. Jardí privat i zona
comunitària amb piscina.


