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Un total de 355 persones, confinades
a l’escola La Creu de Torrefarrera
per una forta olor d’amoníac

La justícia anul·la les indemnitzacions
als 180 perjudicats per la talidomida,
entre ells dos lleidatans

Sis de cada deu pisos de
Lleida, destrossats quan
els retornen els llogaters
Impagats || En la meitat dels Lloguers || En els últims cinc
casos, causen els desperfectes anys s’ha disparat l’incivisme
abans del desnonament
per la crisi

Justícia || Pocs propietaris
ho denuncien al jutge per la
insolvència dels inquilins
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L’acusada del
crim de Sant
Ruf, declarada
culpable per
unanimitat
El jurat creu provat que
va matar la víctima
El jurat popular i per unanimitat de tots els seus membres va
declarar ahir Ángeles Sala culpable de matar Josep Millàs, l’ancià que cuidava en un pis del carrer Sant Ruf el novembre del
2012.
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Una biòloga de Cervera troba una
proteïna contra el càncer de pell
Treballa a la Universitat de Califòrnia des de fa tres anys
La flama més solidària ■ La torxa dels Special Olympics va re-

córrer ahir els carrers de Lleida acompanyada de més de cent atletes que competiran a partir del dia 30 a Calella en les olimpíades més solidàries i exemplaritzants de totes les que se celebren.
ESPORTS ❘ 30

Rosaura Esteve-Puig, una jove biòloga de 32 anys de Cervera, és l’autora d’una investigació que ha permès revelar la

funció d’una proteïna clau per
reparar l’ADN fet malbé per la
radiació ultraviolada, causa
principal del càncer de pell.

Esteve treballa des de fa tres
anys al departament de Dermatologia de la Universitat de
Califòrnia.
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