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Les loteries
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ONCE 16.06.10 10.072

Trio 16.06.10 491

BonoLoto 16.06.10
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Súper10 16.06.10

13 21 27 c23

28 38 41 r9

Lotto6/49 16.06.10

55

Dia
RiuEbre, 10

973211855
M.Reig,14

973242163Avui

Demà

Cels clarsoambalgunnúvol
aïllat. Les temperatureses
mantindransensecanvis.
Vent suaudel sud-oest.

Lanuvolositat seràperma-
nentdurant tota la jornada,
sense riscdepluges. Les
temperatures, sensecanvis.

El temps

Dissabte

Augmentde les temperatu-
res, quearribaranals28
grausdemàxima.Cels clars
durant tota la jornada.

Les farmàcies

Nit
Major, 27

973241705
BaródeMaials, 20

973220947
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� L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, vadir ahirquepodria ser
el candidat socialista a les
eleccions al Parlament per
Lleida, complint així una tra-
dició segons la qual l’alcalde
de la ciutat erael número 1del
PSCperLleida en els comicis
autonòmics.
Ros, que ho ha negat en

nombrosesocasionsenpúblic,
vadir ahir, però, desprésde la
celebraciódel ple de l’estat de
la ciutat, que “pot ser possi-
ble” que sigui ell qui encapça-
li al novembre la llista socialis-
ta per Lleida, tot i que va re-
cordar que és facultat del
primer secretari i actual pre-
sident, José Montilla, decidir
qui encapçala la llista.
Per tant, seràMontilla qui

tindrà l’última paraula. Hem
de recordar que el conseller
d’Agricultura, JoaquimLlena,
enrecentsentrevistes jahadit
que no era clar que ell repetís
coma candidat per Lleida del
PSC, tot i que tampoc va
deixar clarque fosÀngelRos.
Ara sembla que tot s’ha acla-
rit. Cal recordar que l’alcalde
forma part de l’equip de cam-
panyadeMontilla enaquestes
eleccions.L’anuncia obeeix a l
fet que el PSCvol accelerar el
procés i fer ara una tria
simbòlica dels caps de llista
territorials, que s’aprovarien
després de l’estiu, conscients
queCiU ja famesosque téde-
signats els seus i que fan pre-
campanya al territori.

Rosadmetquepodria ser
capde llistaalParlament
EndetrimentdelconsellerJoaquimLlena,quejacreuquenorepetirà

Redacció
Lleida

L’alcaldeÀngelRos, ahir al plede l’estat de la ciutat. Ò.MIRÓN

� L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, també va anunciar ahir
durant el debatde l’estatde la
ciutat al ple de la Paeria, que
dissabte es signarà un acord
amb “una important empre-
sa”, segons va afirmar, tot i
queelnomd’aquestanovavo-
ler revelar-lo, perquè s’ins-
tal·li al Parc Científic de Gar-
deny (PCiTAL). Aquesta em-
presa, segonsRos, crearà 100
nous llocsde treball quesesu-

maranals 750enginyers, titu-
lats i investigadors que ja hi
treballen actualment. Ros va
calcular que a finals d’aquest
any 2010, hi haurà en total un
miler de professionals treba-
llant al Parc de Gardeny.
L’últim ple de l’estat de la

ciutatd’aquesta legislaturaes
va convertir ahir en un llistat
deretretsa lagestióde l’equip
de govern per part de l’opo-
sició, queva subratllar sobre-

tot la sobredimensió de l’ad-
ministració municipal, la fal-
tadediàlegambelsciutadans
i la importància de les grans
obresoblidantparlar ambels
veïns. L’alcalde Ros, en mitja
hora de discurs, va defensar
la seua gestió recordant les
d’infrastructures,milloresur-
banístiques i el pla d’estalvi.
Va destacar, entre altres,
l’augmentdemestres i agents
de la urbana.

Cent feinesnovesaGardeny

L’apunt

Corrósocialistaalple
del’estatdelaciutat

�Tot i quevadurarmésde
cinchores, el ple vaaprovar
nomésquatrede les37pro-
postesdelspartits. Tres van
serdelPSC,quegoverna
ambmajoriaabsolutaa la
Paeria, i l’altra vaserdel re-
gidornoadscrit IsmaelZa-
pater, desprésdeseresme-
nada.Lapropostaaprovada
mésdestacadaésel pla
d’ajust ambquèes rebaixarà
el soudels regidors.Cinc
propostesmésesvanapro-
varparcialment: dosde les
sisdeCiU, dosde les vuit del
PP i lapresentadaunitària-
mentper tota l’oposició so-
bremillorar la transparèn-
cia. Es van rebutjar les
quinzed’ERC i les tresd’ICV.


