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Agents Rurals paralitzen les obres
al canal de piragüisme de Sort

Interior
facilitarà que els
pobles instal·lin
videovigilància

Després d’una denúncia dels ecologistes i malgrat l’oposició inicial de l’ajuntament
acn

x. rodríguez / acn

❘ lleida ❘ Els Agents Rurals van
paralitzar ahir les obres al canal
de piragüisme de Sort després
que la conselleria d’Agricultura
rebés una denúncia d’una entitat ecologista. Fonts d’Agricultura van explicar que la suspensió es deu a l’“incompliment de
l’autorització del pla de rescat
de la truita autòctona, que estava condicionada que es portés a terme a mitjans del mes
de març, quan els ous de truita
ja haurien fet eclosió.” “Abans
d’aquesta data, la maquinària
podria destruir els ous i s’incorreria en un delicte ambiental”,
van assegurar.
En un primer moment, l’alcalde, Raimon Monterde, va plantejar objeccions a la paralització
i va afirmar que les obres tenen
“tots els permisos”, encara que
després va confirmar la suspensió dels treballs i va assegurar
que parlaran amb advocats per
a “veure si s’ha de denunciar
algú o exigir responsabilitats”.
Monterde va manifestar que
la celebració del mundial de
piragüisme d’aigües braves al
juliol depèn d’aquestes obres.
Uns vuitanta veïns es van concentrar al costat del riu per mostrar la disconformitat amb la
paralització.
Al matí, Ipcena i AEMS Rius
amb Vida van avançar que
portarien les obres al jutge si
Agricultura no actuava aquesta
setmana.

L’alcalde de Sort, Raimon Monterde, parlant ahir a la tarda amb els Agents Rurals.

Demanen que Doctor Music no se celebri a Escalarre
■ Les entitats ecologistes Ipcena i AEMS Rius amb Vida
van reclamar de nou a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
que enviï a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre una
proposta de resolució desfavorable a la celebració del
festival Doctor Music a Escalarre, ja que es troba en zona
inundable, i van negar que la
promotora hagi presentat al·

medi ambient denúncies

legacions sobre l’informe que
en desaconsella la celebració
al Pallars Sobirà. Els ecologistes defensen que la resolució desfavorable de l’ACA
provocaria que el projecte hagués de sotmetre’s al tràmit
d’avaluació ambiental ordinari, que és “de més d’un any”.
Això “impossibilitaria” que
el festival es pogués celebrar
entre el 12 i el 14 de juliol.

Per la seua part, Doctor Music
defensa que el festival segueixi a Escalarre i assegura que
han presentat una proposta
a l’ACA per adaptar-se a les
normatives. La Generalitat va
demanar canvis en el projecte
després que l’ACA informés
desfavorablement i fonts de
la promotora van afirmar que
no contemplen canviar-ne la
ubicació.

A través de convenis
de col·laboració
❘ lleida ❘ El departament d’Interior facilitarà als municipis
sense policia local la posibiliad d’instal·lar sistemes de
videovigilància, una cosa
que ja han començat a fer diversos ajuntaments de Lleida
com Bovera, Alpicat i Alcarràs, entre altres. El conseller,
Miquel Buch, va explicar que
impulsaran convenis amb els
consistoris per resoldre un
requisit clau: l’emmagatzemament, la custòdia i el visionament d’imatges, tasques
que assumiran els Mossos.
L a nor m at iva ex igei x
restringir l’accés a les gravacions i establir qui pot
veure-les. En ciutats i pobles amb el seu propi cos de
policia municipal, aquesta
responsabilitat sol recaure
sobre els agents locals. Allà
on no els tenen, les imatges
només estan disponibles per
als Mossos i aquests només
les visionen si hi ha denúncies, segons fonts municipals.
Els convenis que planteja Interior facilitaran que
els Mossos puguin exercir
aquestes tasques. La conselleria va indicar que ja han
rebut llum verda de la comissió del TSJC que controla els
dispositius de videovigilància. Aquest organisme avaluarà peticions de la Direcció
General de la Policia a demanda dels ajuntaments per
instal·lar càmeres.

esquí incidències
agents rurals

fgc

Imatge d’un agent rural a la pista forestal.

Denunciat per obrir una pista
forestal sense autorització
redacció

❘ lleida ❘ Els Agents Rurals van
denunciar ahir un veí al Pallars
Jussà per l’obertura d’una pista
forestal d’uns quatre-cents metres de longitud sense l’autorització corresponent.
Segons van informar des del

cos dels Agents Rurals, per portar a terme l’obertura d’aquesta pista s’haurien arrancat uns
trenta pins, alguns dels quals
eren del propietari d’una finca
veïna (que tampoc hauria autoritzat que arrenquessin els
arbres).

Segueix la inspecció del telecadira d’Espot per poder reobrir l’estació
❘ espot ❘ Els treballs d’inspecció
del telecadira La Roca d’Espot
Esquí prosseguien ahir per determinar el motiu de la caiguda
d’una cadira el cap de setmana

passat i prendre les mesures
necessàries per impedir que es
repeteixi i garantir la seguretat
del remuntador. Ferrocarrils,
titular de l’estació, no ha po-

gut precisar encara les causes
d’aquest succés. Fins aleshores,
l’estació seguirà tancada ja que
no funciona el telecadira d’accés a les pistes.
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Marc sorprèn tothom

Marca el millor temps a l’inici del test a Malàisia malgrat que encara té tocada
l’espatlla esquerra || Només va necessitar 29 voltes per ser el referent
repsol media

agències

❘ sepang ❘ Marc Màrquez (Repsol
Honda RC 213 V) va arrancar
ahir la pretemporada com va
acabar el 2018, manant. Tot just
va necessitar trenta voltes per
convertir-se en la referència de
tots els pilots de la categoria reina durant la primera jornada
d’entrenaments oficials al circuit
malai de Sepang. Tot i arribar
amb l’espatlla esquerra encara tocada després de l’operació
quirúrgica, i malgrat apostar per
menys voltes que altres vegades,
encara que, com ja va advertir,
van ser de qualitat, l’heptacampió va tornar a sorprendre. El
lleidatà va protagonitzar el millor inici de test malai de la seua
vida en MotoGP, i això que són
ja set els que acumula als seus
25 anys.
Màrquez, que està acompanyat aquesta vegada pel provador Stefan Bradl, que substitueix el lesionat Jorge Lorenzo,
va utilitzar dos motos diferents.
Honda ha aportat dos carenats
diferents, amb una cúpula més
afilada que l’altra. No va rodar en les últimes hores per no
exigir més a l’espatlla operada.
Amb tot, ningú el va superar al
final. Va aconseguir el millor
temps amb tot just 29 voltes
al traçat malai, en la vint-i-sisena volta del qual va marcar
1:59.621. El pilot de Cervera havia liderat el 2014 i el 2015 la
primera jornada d’assajos, però
mai havia baixat de la barrera
dels dos minuts com va fer ahir
(1:59.621), ni amb un avantatge
superior a les dos dècimes.
A la vint-i-sisena volta de
les 29 que va fer al circuit va
marcar el seu millor registre,
259 mil·lèsimes de segon més
ràpid que el barceloní Àlex Rins
(Suzuki GSX RR) i 316 mil·lèsimes per sota de Maverick
Viñales (Yamaha YZR M 1), que
van completar el podi d’aquesta
primera sessió. Valentino Rossi,
per la seua part, va quedar una
mica més enrere. Il Doctore va

Quatre partits
a un juvenil
de l’EFAC per
proferir insults
❘ lleida ❘ El subcomitè de competició de Lleida de la Federació Catalana de Futbol va
acordar ahir, entre altres decisions, sancionar amb quatre partits de suspensió un
jugador de l’equip juvenil de
l’EFAC Almacelles, que milita a Primera divisió, per proferir insults. Així mateix, ha
sancionat el Ponent, de Quarta Catalana, amb la pèrdua
de l’encontre i la deducció de
tres punts en la classificació i
multa de 150 euros per la incompareixença al partit disputat a Tremp. També d’ha
advertit els equips de Torrefarrera, Verdú i Barbens
per no abonar els honoraris
arbitrals.

El Català de motocròs,
al circuit de Rufea

Marc, durant el test celebrat ahir al circuit malai de Sepang.

firmar el sisè millor registre, superat per Tito Rabat, que va ser
quart, i l’italià Danilo Petrucci,
cinquè, mentre que Andrea Dovizioso va ser vuitè, a més de
mig segon del lleidatà.
Les bones condicions de la
pista van permetre a Marc provar noves peces i modificacions
a la seua Honda RC213V 2019
i valorar l’estat de l’espatlla esquerra, per això només va estar a la pista fins a les dos del
migdia. Al finalitzar aviat el seu
entrenament, el pilot de l’equip
Repsol Honda va seguir amb el
treball de fisioteràpia a l’espatlla
operada i va poder descansar de
cara a la segona jornada d’entrenaments d’avui.

“Estic molt content de tornar,
però esperava estar millor”
n Marc Màrquez va dir que
estava satisfet, encara que
confiava estar una mica millor físicament. “Estic molt
content de tornar a pilotar
després d’un llarg hivern,
però esperava estar millor
del que estic. Encara no tinc
tota la força; per a una o dos
voltes estic bé, però he hagut
de canviar el meu estil de pilotatge per compensar-ho”,
va reconèixer. Marc, operat fa uns dos mesos, no res
troba en el millor nivell físic
però tot i així, amb menys
voltes, continua sent ràpid.
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“Hem parat abans, per reservar-me de cara a la resta
d’entrenaments, perquè encara queden dos dies i veurem com em trobo”, va valorar. De tota manera, va poder
provar les noves peces per
a l’RC213V 2019. “Honda
ha estat treballant molt dur
aquests mesos i hem provat
algunes novetats, però la llista és molt llarga. Estem analitzant les més importants.
La moto ja està en un bon
nivell, però sempre hi ha coses a provar abans d’arribar
a Qatar”, va matisar.

moto2

❘ Lleida ❘ El circuit lleidatà de
Rufea acollirà el pròxim dia
17 de febrer la prova inaugural del Campionat de Catalunya de motocròs de base, que
comptarà amb les categories
cadet, juvenil, MX65, MX50 i
dones. Aquesta prova arrancarà a les 09.00 del matí amb
els diversos entrenaments i
les mànegues començaran
les 10.00.

Sauber passa a dir-se
Alfa Romeo Racing
❘ parís ❘ La FIA va anunciar
ahir la llista oficial d’equips i
pilots per al Mundial de Fórmula 1 d’aquest any i hi apareix, com a principal novetat,
la denominació Alfa Romeo
Racing de l’equip que fins ara
es coneixia com a Sauber.
Serà la primera participació
completa del fabricant italià
al Mundial de Fórmula 1 des
del 1985.

La Vuelta 2020 es
presentarà a Holanda
El petit de la saga, rodant ahir al traçat valencià.

Caiguda sense conseqüències
d’Àlex en la sessió privada a Xest
n Àlex Màrquez també va
estrenar ahir pretemporada,
encara que va ser en una sessió privada al circuit de Xest.
El lleidatà, amb el seu company Xavi Vierge, que parteixen entre els favorits per
aconseguir el títol a final de
temporada en la cilindrada
intermèdia, va protagonitzar
l’única caiguda de Moto2, un

incident sense més importància i que no va obligar l’equip
a modificar la planificació
per a la jornada, en la qual
no es van registrar temps
oficials. Pel que fa a Moto3
també hi va haver activitat,
ja que vint pilots van utilitzar
al màxim les set hores de pista oberta en unes condicions
ideals.

❘ madrid ❘ La Vuelta a Espanya
donarà a conèixer els detalls
de les tres primeres etapes de
l’edició del proper any 2020,
que començarà a la localitat
d’Utrecht, en un acte que
és previst a la localitat holandesa de Breda el dia 20
d’aquest mes de febrer.

Victòries de Bautista i
Verdasco a Sofia
❘ sofia ❘ Els tenistes Roberto
Bautista i Fernando Verdasco van superar ahir el debut
al torneig de Sofia a l’imposar-se a l’australià Matthew
Ebden (3-6, 6-3 i 6-2) i al
búlgar Alexandar Lazarov
(6-2 i 6-1).
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La Volta a Lleida segueix
tenint només tres etapes
Al comptar únicament amb el suport dels ajuntaments de Lleida i Tremp

segre

xavier pujol

❘ lleida ❘ La Volta Ciclista Internacional a Lleida, que aquest
any se celebrarà els dies 7, 8 i
9 de juny, mantindrà el format
de tres dies de competició, així
com un recorregut molt semblant al de l’edició passada. La
raó no és cap altra que la falta
de suport que rep el Club Esportiu Speed Republik, impulsor d’aquesta segona etapa de
la ronda lleidatana, que es va
recuperar el 2014 després que
desaparegués el 2009 al no poder cobrir el pressupost. Només
dos ajuntaments, el de Lleida
i Tremp, es mantenen fidels a
la Volta des que ha tornat al
calendari, un fet que lamenta
Sergi Escobar, l’alma mater de

la prova. “Ja m’agradaria tenir més etapes i incloure molt
més territori, però tenim el que
tenim. Si no hi ha més ajuntaments que s’hi vulguin involucrar no podem ni ampliar la
durada ni el recorregut”, va
afirmar el responsable.
Després que es recuperés el
2014 de forma testimonial, amb
una sola etapa amb sortida i arribada a Lleida ciutat, la resta
d’edicions han estat de tres dies
de durada excepte el 2017, quan
es va ampliar a quatre amb la
inclusió de Vielha i l’ascensió a
la Bonaigua, el port per excel·
lència d’aquesta Volta. Però la
falta d’entesa va fer que la Val

Una imatge de la sortida de la primera etapa de l’edició passada, en què es va batre el rècord d’equips.

d’Aran no continués en el projecte, així com la Seu d’Urgell,
cap altra de les parades ineludibles en la primera era de la Volta i que encara no ha tornat a ser
arribat o final d’etapa. “Anem
allà on ens volen. Estem oberts
a tots els ajuntaments, però
ningú no fa cap pas”, lamenta Escobar, que es va posar del
costat de la Volta a Catalunya
davant de les crítiques que va
rebre perquè la pròxima edició
no arriba a Lleida. “Què han de
fer els seus organitzadors si no
hi ha cap ajuntament que vulgui acollir una etapa? Si no hi
ha peticions, és normal que la
Volta no vingui”, va concloure.

Allau de peticions d’equips
per poder participar-hi
n Quan falten encara quatre
mesos perquè es posi a rodar
la seixanta-dosena edició de
la Volta a Lleida, la sisena des
que es va recuperar, el Club
Esportiu Speed Republik
està rebent moltes peticions
d’equips que volen prendre
part en la cursa, més fins i tot
que l’any passat a hores d’ara.
Prop d’una vintena d’esquadres han sol·licitat la inclusió
en la prova, un quart de les
quals estrangeres, principal-

ment de França i Holanda.
Sergi Escobar reconeix que
l’objectiu “és arriba a tenir
entre divuit i vint equips,
cinc dels quals estrangers”,
va apuntar.
L’any passat es va batre el
rècord de participació amb
vint esquadres, un nombre
que dependrà del pressupost,
que en aquesta edició rondarà els 70.000 euros, dels
quals 50.000 els aporta la
Paeria.

gos àrtic

Una lleidatana, a la
primera Snow Race
redacció

Infantino, únic
candidat a
presidir la FIFA
❘ nyon ❘ El suís Gianni Infantino, actual president de la
FIFA, no tindrà oposició a les
eleccions que se celebraran
el 5 de juny a París, ja que
no s’hi ha presentat cap altra
candidatura en el termini que
expirava ahir. Infantino, al
càrrec des del 26 de febrer
del 2016, optarà sense adversari a un segon mandat
amb el suport majoritari de
les 211 associacions que formen la FIFA.
Ent re els seus supor t s
compta amb els de les confederacions de l’Àfrica, CONMEBOL, la CONCACAF i
Oceania, a més de dotze associacions d’Àsia. La UEFA
no s’ha pronunciat.

Marc Gasol,
molt a prop
dels Hornets

neu trineus

❘ lleida ❘ La primera edició de la
Snow Race by Gos Àrtic, una
carrera de múixing de cinc dies de durada per les estacions
de Baqueira Beret i Port Ainé,
que vol recuperar l’essència de
la desapareguda Pirena, comptarà entre els participants amb
una lleidatana, Marta Bosch,
de Peramola, una dels referents
estatals d’aquesta disiciplina i
que rivalitzarà en la categoria
d’esquijòring amb la basca Lar-

futbol

bàsquet

dates confirmades

L’edició 61 de la Volta, la
sisena des de la seua
recuperació, es disputarà
els dies 7, 8 i 9 de juny
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raitz Sorron, que recentment ha
aconseguit la tercera posició en
el Mundial que s’ha disputat a
França, i l’andalús José María
Medina.
A la disciplina de múixing,
la categoria reina, que inclou
trineus tirats per sis, vuit o dotze gossos, hi haurà una dotzena
de participants. A l’equip de jutges de la prova, que es disputarà
del 18 al 22 de febrer, també hi
haurà un altre lleidatà, Xavier
Regalado.

La prova es disputarà entre Baqueira Beret i Port Ainé.

❘ nova york ❘ El futur de Marc
Gasol comença a aclarir-se i
tot apunta que es convertirà
en nou jugador dels Charlotte
Hornets. La franquícia presidida per Michael Jordan ha
mostrat interès pel pivot de
Sant Boi i les converses estaven bastant avançades. El
seu germà, Pau, que ha tingut
un inici de Lliga amb moltes
lesions, també podria canviar d’aires, ja que els Spurs
sospesen traspassar-lo.
Per una altra banda, els
Jazz volen tant sí com no el
jugador Mike Conley, dels
Grizzlies, i en aquest traspàs
podria estar inclòs el nom de
Ricky Rubio.

hoquei patins

Avui se sorteja
la Copa del Rei
i de la Reina
❘ reus ❘ El Pavelló Olímpic de
Reus, que entre els dies 21
i 24 d’aquest mes de febrer
acollirà tant la Copa del Rei
com de la Reina d’hoquei sobre patins, allotjarà avui el
sorteig d’aparellaments de
les dos competicions, en les
quals hi haurà un representant lleidatà en cada una. Al
Llista, que estarà representat
per Albert Folguera i Bruno Di Benedetto, li tocarà
un dels quatre caps de sèrie
(Barça, Liceo, Reus i Caldes),
igual que al Vila-sana (Manlleu, Palau Plegamans, Gijón
i Voltregà), que hi anirà amb
Jordi Capdevila i Victòria
Porta.
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prevenció mutilació genital

Salut

Protocols a onze localitats
de Lleida contra l’ablació

Tabac i alcohol
posen en perill
la salut dels
adolescents

Coordinen els professionals per evitar la mutilació genital femenina
subdelegació del govern

Redacció

❘ Lleida ❘ La província de Lleida
va arribar l’any passat a les 11
taules locals per a la prevenció
de la mutilació genital femenina
gràcies a la incorporació de la
taula de Cervera, que se suma
a les ja existents de les Garrigues, Tàrrega, Lleida Segarra,
Segrià, Noguera, Pla d’Urgell,
Urgell, Alt Urgell i Pallars Jussà. Aquests organismes tenen
com a objectiu coordinar els
professionals dels serveis públics (metges, treballadors socials, professors i policies, entre
d’altres) que estan en contacte
directe amb la població que té
un alt percentatge de patir una
ablació. La intenció és facilitar
la prevenció i la detecció precoç
de situacions de risc i establir un
protocol d’actuacions a escala
local. Les xifres que s’extreuen
de les taules locals de prevenció del conjunt de Catalunya
constaten que l’any 2018 es
van reduir els casos de nenes
en situació de risc. Concretament es van comptabilitzar 72
possibles ablacions, mentre que
l’any 2017 es van superar les
100. A més, l’any 2018 es va fer
un esforç per tal de fomentar el
treball comunitari i la promoció
d’activitats de sensibilització
per poder aconseguir donar visibilitat a aquest problema.
La formació dels professionals ha centrat bona part dels
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❘ madrid ❘ El consum d’alcohol
i de tabac entre la població
adolescent, fins i tot en petites quantitats, està associat
amb la rigidesa arterial precoç, un mal que augmenta
el risc cardiovascular futur.
Tenint en compte que a Espanya 1,1 milió d’adolescents
prenen alcohol i uns altres
530.000 asseguren fumar,
atenent un recent estudi de
la Societat Europea de Cardiologia, més d’un milió i mig
d’adolescents es troben en
situació de risc.
La investigació es va dur a
terme mitjançant qüestionaris en els quals es va analitzar
el consum d’alcohol i també
de tabac als 13, 15 i 17 anys
amb 1.266 participants, dels
quals 425 eren homes i 841,
dones.

estudis

Substàncies
químiques i
nadons, allunyats

El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespin, durant la inauguració de l’exposició ahir.

recursos que el Govern de la
Generalitat de Catalunya destina a l’eradicació d’aquesta forma de violència contra les dones. Des de l’any 2015 s’han format a Catalunya pràcticament
2.000 persones amb la intenció
d’eradicar aquesta pràctica.
En l’actualitat, en el conjunt
del territori català, ja existeixen 79 taules locals per a la prevenció de la mutilació genital
femenina.

Exposició a la subdelegació
n La subdelegació del Govern espanyol va acollir ahir
la inauguració de l’exposició Eradiquem la Mutilació Genital Femenina en el
marc del Dia Mundial contra
aquesta pràctica.
La mostra, organitzada
per la Unitat contra la Violència sobre la Dona junta-

ment amb la col·laboració de
l’ONG Confederació de Dones en Igualtat, està formada per 35 il·lustracions que
reflecteixen el drama físic i
psicològic, social i sexual que
pateixen milions de nenes a
tot Àfrica. Aquesta exposició
és itinerant i podrà visitar-se
fins al 28 de febrer vinent.

iniciatives solidaritat
bbva

❘ barcelona ❘ L’exposició prenatal i postnatal a diferents
components químics com parabens o ftalats ocasiona una
disminució de la funció respiratòria infantil, segons un
estudi de l’Institut de Salut
Global de Barcelona.
La investigació és una de
les primeres aproximacions
al concepte d’exposoma, que
no és més que l’exposició a
diversos factors ambientals,
com canvis en el clima o bé
la contaminació de l’aire a
la ciutat i també a l’habitatge, en el dia a dia de les
persones.

projectes

Historials mèdics
visibles a tot
Europa

El BBVA premia l’AECC de Lleida, la Fundació Manreana, Aspid i Aspros pels seus projectes
❘ Lleida ❘ El BBVA i la Fundació
Antigues Caixes Catalanes
(FACC) van premiar a través
del seu programa Territoris Solidaris a l’AECC de Lleida, la
Fundació la Manreana, Aspid i

Aspros pels seus projectes solidaris duts a terme durant l’any
passat.
Els treballadors del banc
a Catalunya proposen i apadrinen iniciatives de diferents

entitats del seu entorn per, finalment, votar-los pel conjunt de
la plantilla. D’aquesta manera,
dels 137 projectes proposats en
aquesta edició a tot el territori català, 31 van ser els afavo-

rits. La dotació econòmica que
destina el programa Territoris
Solidaris per a Catalunya és de
185.000 euros. Les entitats lleidatanes rebran una compensació al voltant dels 6.000 euros.

❘ brussel·Les ❘ La Comissió Europea va presentar ahir unes
recomanacions per avançar
en l’objectiu de crear un sistema per a l’intercanvi entre
Estats membres dels historials mèdics dels seus ciutadans, un fet que facilitarà accedir a les dades dels pacients
en situacions d’urgència, com
per exemple un accident. Per
poder aconseguir-ho, països
i institucions europees estan
treballant a fi de construir infraestructures que permetin
intercanviar totes aquestes
dades.

38

societat Gent

guia

Segre
Dijous, 7 de febrer del 2019
ajuntament de la granja d’escarp

amado forrolla

Produccions artístiques en un negoci
familiar, projecte de la perruqueria Hoho
La Perruqueria Hoho de Lleida acull des del mes de gener
i fins al 12 de juny vinent un projecte que proposa la instal·lació de produccions artístiques en un negoci familiar,
amb participació d’artistes i col·lectius.
consell comarcal de la noguera

Santa Àgueda a la Granja i Jaume I
La Granja d’Escarp ha celebrat
aquesta setmana la festivitat de
Santa Àgueda amb diverses activitats que es van iniciar dilluns
i van continuar dimarts en les
quals les dones del municipi del
Segrià van mantenir viva la tra-

dició d’aquesta jornada. A més
del repic de campanes i el rosari
en honor a santa Àgueda, es va
dur a terme un cercavila popular pels carrers de la Granja, la
tradicional processó i la missa.
La festa també va comptar amb

un ball i un dinar amenitzat pel
duet Paradise. Per la seua part,
la Vocalia de la Dona del barri
Jaume I de Lleida va celebrar
Santa Àgueda amb una xocolatada al local de l’associació
de veïns.

Programa per treballar la comunicació i
l’organització familiar a la Noguera
El consell comarcal de la Noguera ha impartit la tercera
edició del Programa d’Habilitats Parentals, amb cinc famílies amb nens de 6 i 10 anys per treballar la comunicació
i l’organització de la vida familiar.
arxiu comarcal del pallars jussà

consell comarcal de l’urgell

El servei d’atenció a
dones de l’Urgell rep
148 consultes en un any
El Servei d’Informació i Atenció
a les Dones del consell comarcal
de l’Urgell va atendre l’any passat 148 consultes per assessorar
dones, ajuntaments i entitats de la
comarca. Així mateix, 33 dones
van rebre assessorament psicològic
i legal, de les quals una dotzena
havia patit algun tipus de situació
de violència de gènere per part de
la seua parella o exparella.

L’aula inclusiva de l’institut de Tremp visita
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Alumnes de l’Escola Inclusiva de l’Institut de Tremp van
visitar recentment l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, on
van aprendre la tasca de l’arxiver i la importància de la
preservació històrica.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mireu els detalls abans de prendre decisions. No compteu amb ningú per
rebre ajuda. Les promeses buides us deixaran en
una mala situació. Centreu-vos en els canvis.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No sigueu tímids quan es tracta d’expressar els sentiments i el que us agradaria que succeís. Una situació de fer o desfer
s’ha d’encarar amb compte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No confieu en algú que es queixa tota
l’estona. Us heu d’envoltar de persones
positives que estan disposades a ajudar, no a
criticar. El canvi comença dins.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us arrisqueu ni seguiu els altres. Feu
la vostra i enfoqueu-vos en millores
personals i guanys econòmics. Un canvi físic augmentarà molt la vostra confiança.

TAURE 20-IV / 20-V.
Utilitzeu la imaginació per elaborar un
pla que tingui sentit i per ocupar-vos
de qualsevol inquietud que tingueu. Un canvi
personal us donarà l’impuls que us cal.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Prosperareu amb el canvi. No deixeu
que s’estableixi l’avorriment quan depèn de vosaltres millorar la vostra vida. Satisfeu
les necessitats entrant en acció.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
L’oportunitat de tornar a visitar alguna
cosa o algú que solia ser una gran part
de la vostra vida serà molt revitalitzant. L’amor i
el romanç milloraran la vostra vida personal.

AQUARI 20-I / 18-II.
No deixeu que algú s’interposi en el
vostre camí o us convenci d’una cosa
que en realitat no voleu fer. La manipulació emocional pot portar a la pèrdua.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Algú us oferirà una cosa que no és factible. Feu preguntes i arribeu al fons de
qualsevol situació que pugui acabar costant-vos
emocionalment o econòmica.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Ara no és el moment de titubejar o fer
un efecte equivocat a algú. Sigueu precisos i feu la vostra jugada amb confiança. Podeu
tenir el que voleu si us poseu ferms.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Confieu en el vostre coneixement i
capacitat per arribar al fons de les coses,
no en el que diu algú. Si voleu fer un canvi, feu
treball de camp i investigueu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Oferiu ajuda i impressionareu algú escèptic amb el que proveu d’aconseguir
alguna cosa. Un canvi resultarà favorable. No
perdeu de vista el que és important.

