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otoc el m M are Márquez es 

perdra les dos primeres curses del 
Mundial de MotoGP per consell medie 

be La Justícia obliga la Paeria a pagar 
gairebé el doble pel camp de I'AEM, 
que va expropiar per 137.000 euros 

Catalunya comen~ dema 
la vacunació g~neral a la 
població de 60 a 65 anys 

e t 11 Llum verda 
del Govern espanyol a 
administrar-la a majors de SS 

Dentis 11 Salut els 
demana que ajudin a posar 
injeccions a partir de !'abril 

Setmdna Santa 11 Es 
mantindran les actuals 
restriccions pel repunt 

ÉS NOTICIA 1 3·6 

Les gelades arrasen l'albercoc 
Les baixes temperatures també delmen altres fruites de pinyol del pla de Lleida, causen danys 
en ametllers, especialment varietats tradicionals, i perjudiquen finques de vinyes 
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FCCiArnó 
• • • ex1ge1xen assum1r 

ja obres i gestió 
de l'abocador 
deiSegria 
Després de la sentencia del 
TSJC que les hi adjudica 

Fomento de Construcciones y 
Contratas i Arnó van exigir ahir 
al consorci de residus del Segrüi 
assumir jala gestió de l'aboca
dor del Segria, a Montoliu, quan 
es compliran quatre setmanes 
de la sentencia del TSJC que 
obliga a adjudicar el contrae-· 
te a aquesta unió d'empreses i 
revocar l'adjudicació a Romero 
Polo i Valoriza. 

COMARQUES 114 

Puja el preu del 
lloguer a Lleida 
malgrat baixar els 
arrendaments 
Uns 20 € de mitjana al 
mes, tot i haver-hi un 15% 
menys de contractes 

El preu mitja dellloguer d'ha
bitatges a la província va pujar 
durant l'any passat una mitjana 
de 20 euros al mes, malgrat que 
el nombre de contractes firmats 
va baixar un 15%. 

LLEIDAI10 
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GENI:.r nliT T 
Borras convocara 
per divendres la 
sessió d'investidura 

PANORAMA 118 

Catalunya llan~a 
el seu primer 
nanosatel·lit a 
l'espai gestionat 
des del Montsec 

C Ll N 1 CACHE LA I M PLANTO LOG lA 

Llan~ament ahir del coet que transportava el nanosatel·lit. 

La Generalitat va llan¡;ar ahir amb 
exit des del Kazakhstan el seu 
primer nanosateHit, batejat com 
Enxaneta, que permetra dotar de 
més connectivitat Catalunya. La 
gestió de dades es realitzara des 
del Montsec. 

GUIAI33 
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COMARQUES 

lmatge d'alguns deis esquiadors que van visitar l'estació d'Espot dissabte passat. 

El Govern manté les restriccions per 
Setmana Santa després del repunt 
Budó diu que l'ampliació de l'horari d'obertura de restaurants "haura d'esperar" 
11 Hotels del Pirineu preveuen una ocupació del 90 per cent per aquestes dates 

X.R./ AGENCIES 
1 LLEIDA 1 La consellera de Pre
sidencia en funcions, Meri
txell Budó, va explicar ahir 
que tot apunta que !'obertura 
dels bars i restaurants per ser
vir sopars "haura d'esperar uns 
dies més" després del repunt 
als indicadors de la Covid. En 
declaracions a Catalunya Radio, 
va subratllar que "hem de ser 
molt curosos, el que hem d'evi
tar és una quarta onada". Budó 
va assenyalar que el balan~ del 
primer cap de setmana sense 
confinament comarcal per a les 
unitats de convivencia ha estat 
positiu. Per la seua part, el se-

cretari general de Salut, Marc 
Ramentol, va apostar per "man
ten ir" les mesures actuals per 
Setmana Santa i "no fer passes 
més enlla". En una entrevista a 
RACl, va avalar "no fer passes 
enrere a la primera de canvi". 
Segons Ramentol, la situació 
actual de les dades epidemio
logiques és "d'estancament" 
i no de pujada. Va reconeixer 
que Setmana Santa és "un gran 
interrogant" i va confiar en el 
comportament de la ciutadania. 
Així mateix, va apuntar que les 
hores del toe de queda es podri
en replantejar, pero "passada la 
Setmana Santa" i va descartar 

modificacions en la restauració. 
Ramentol va dir que deis 19.000 
contagis que hi va ha ver a Cata
lunya al febrer, el 73% van ser 
dins de la unitat de convivencia 
i el22%, en relacions socials. 

El president de la Federació 
d'Hostaleria, Josep Castellar
nau, va assenyalar que "tení-

SALUT 

El secretari general de 
Salut, Marc Ramentol, 
avala "no ter passes enrere 
a la primera de canvi" 

em dar" que no canviarien els 
horaris d'obertura i va recordar 
que van plantejar poder obrir 
almenys les terrasses fins a les 
21.00 o les 22.00 hores. Cas
tellarnau va explicar que per 
Setmana Santa preveuen una 
ocupació del 90% al Pirineu i 
va recordar que el cap de set
mana passat, el primer amb lliu
re mobilitat de les bombolles 
de convivencia~es van omplir 
entre el35 i el 40% de les pla
ces (vegeu SEGRE d'ahir). Així 
mateix, va apuntar que en els 
municipis per on passa la Volta 
Ciclista a Catalunya hi ha "molt 
bona ocupació". 

ÉS NOTÍCIA 1 S 

Tremp allarga 
les mesures i 
tanca pares 
infantils 
Ha registrat 40 casos en 
els últims vint di es· 

1 TREMP 1 L'aju ntamen t de 
Tremp va decidir ahir prorro
gar fins dilluns que ve el tan
cament d'equipaments mu
nicipals. A més, ha ampliat 
les mesures i s'han clausurat 
els pares infantils, la pista de 
skate i les zones esportives 
del Pinell i el Juncar. S'afe
geixen als pavellons, l'Edifici 
El Club, el Espai Cultural La 
Lira i la biblioteca, que van 
tancar dilluns de la setmana 
passada. L'escola de música 
continuara oferint classes te
lematiques. Fonts municipals 
van explicar que en els úl
tims vint dies s'han detectat 
quaranta casos de corona vi
rus, deis quals el90% corres-

UNA DEFUNCIÓ A LA SEU 

La Seu va registrar 
el cap de setmana un 
nou mort, que eleva el 
total a 23 a la ciutat 

pon a la variant britanica. No 
obstant, van apuntar que els 
pacients ingressats per Co
vid a !'Hospital del Pallars 
han descendit a cinc. Val a 
recordar que Sort també ha 
tancat equipaments (vegeu 
SEGRE d'ahir). De la matei
xa manera, la Seu d'Urgell 
va anunciar la setmana pas
sada que prorroga va les res
triccions, que impliquen la 
clausura d'equipaments com 
les instaHacions esportives 
municipals, fins aquest di
vendres al no ha ver millorat 
les dades epidemiologiques. 
Perla seua banda, la capital 
de l'Alt Urgell va registrar 
el cap de setmana una nova 
defunció, que eleva el total a 
23 a la ciutat. Es tracta d'un 
pacient que esta va ingressat 
a !'hospital i que tenia més 
de vuitanta anys. 

Endesa dona portatils a 
alumnes sense recursos 

Amplien al Pallars Sobira i la Ribagor~a 
els tests als visitants a les residencies · 

1 LLEIDAI Endesa donara a la con
selleria d'Educació 390 ordina
dors porhltils amb targetes de 
connexió a internet pera alum
nes "amb recursos economics 
limitats" que no en tinguin en 
cas de confinament de la seua 
classe. Segons el conveni firmat 
perles dos parts, els dispositius 
arribaran a set centres educa
tius de Lleida: cinc a la capital 
del Segria, un a Balaguer i un a 
Aitona. A més, també benefici
aran un centre de Flix i un altre 
de Sant Adria de Besos. Aquests 

.. 

s'han elegit tenint en compte 
els municipis on la companyia 
"més intensament desenvolupa 
la seua activitat de generació 
aJTib centrals", i el conveni tam
bé preveu la formació en com
petencies digitals oberta a tots 
&ls professors que hi estiguin 
interessáts. La iniciativa s'em
JTiarca en el pla de responsabili
tat pública dotat amb 25 milions 
d'euros que Endes a va posar en 
marxa per afrontar els efectes 
sanitaris, socials i economics 
de la Covid. 

X.R. 
1 LLEIDA 1 Els tests voluntaris pera 
les visites a les residencies per 
a la tercera edat s'han ampliat 
a l'Alta Ribagorr;a i el Pallars 
Sobira, segons van explicar 
ah ir fonts de la conselleria de 
Salut. Aquestes comarques se 
sumen aixf a l'Alt Urgell i al 
Pallars Jussa (vegeu SEGRE 
de dissabte). Les proves als 
visitants, que es van suprimir 
amb l'últim protocol de la con
selleria de Salut, s'ofereixen 
a causa_dels elevats índexs de 

transmissió de la Covid. Fonts 
de Salut van explicar que les 
proves s'ofereixen en tots els 
centres d'aquestes quatre co
marques, a excepció de la re
sidencia Verge de Ribera de la 
Pqbla de Segur i la d'Esterri 
d'Aneu perque "fan les visites 
a !'exterior". 

D'altra banda, 86 de les 87 
residencies de Lleida no tenen 
casos de Covid i estan classi
ficades com verdes. Són les 14 
de la regió sanitaria del Pirineu 
i tates tret d'una de les comar-

ques del pla. Mentrestant, el 
geriatric de Malpartit esta ca
talogat com a roig "per pre
venció", segons Salut. La con
selleria va explicar divendres 
que un nou ingrés en aquest 
centre procedent de !'hospital 
amb una PCR positiva, pero 
sense "capacitat infecciosa", 
tenia símptomes durant l'ai:
llament preven ti u i va tornar a 
!'hospital. Un cribratge poste
rior al geriatric no va detectar 
cap positiu, segons van indicar 
fonts de la residencia. 
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GUIA 4 
4 

Política cultural. Lleida també s'afegeix a 
l'art urba, amb un festival a l'abril. 

133 
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Arqueologia. La moneda Sikarra celebra 
deu anys coma símbol de la Segarra. 
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TECNOLOGIA AVEN~OS 

L'Enxaneta' ja és a l'espai 
Llanvament del primer nanosatel·lit de Catalunya, les dades del qual es gestionaran des de l'Observatori 
Astronomic del Montsec 11 L'obJectiu es d~nar cobertura a la 'internet de les coses' de lama delSG 

REDACCIÓ/AGENCIES 
1 BARCELONA 1 La Generalitat va 
llan~ar ahir amb exit des del 
cosmodrom de Baikonur, al Ka
zakhstan, el seu primer nanosa
tel-lit, batejat coma Enxaneta, 
que li permetra dotar de més 
connectivitat Catalunya i fer
se un lloc al sector economic 
vinculat a l'espai, conegut com 
a Newspace. Al tercer intent, 
ja que la missió estava previs
ta inicialment per dissabte i 
després per diumenge, encara 
que es va haver d'ajornar per 
motius tecnics, un coet porta
dor rus, Soiuz 2, es va enlai
rar de la base de Baikonur a les 
07.07 hores amb el nanosatel-lit 
a bord per posar-lo en órbita. 
El llan~ament va ser transmes 
en directe per Roscosmos, 
!'agencia espacial russa. Així 

CONTROL DES DEL JUSSA 

Les dades que recull i es 
transmetran a l'estació 
terrestre situada a 
I'Observatori del Montsec 

Alguaire estrenara 
dos edificis 
pera proves a 
terra de coets 
• L'aeroport d'Alguaire 
estrenara aquest any dos 
edificis per a empreses i 
instaHacions per a proves 
a terra de coets dins de 
la denominada Estrate
gia NewSpace de la Ge
neralitat, impulsada pel 
departament de Políti
ques Digitals, que lidera 
el conseller Jordi P.uig
neró, perque Catalunya 
potencii: el sector aeroe
spacial, amb la creació de 
1.200 llocs de treball fins 
al2025 i 280 milions de 
facturació. 

Vista delllan~ament ah ir del coet que transportava el nanosatel-lit 'Enxaneta' al Kazakhstan. 

El Govern preveu in
jedar 18 milions d'euros 
en quatre anys en aques
ta estrategia, que preveu 
la creació d'una agencia 
espacial i la posada en 
órbita deis dos primers 
nanosatel-lits. L'Enxa
neta és el primer, de la 
ma de !'empresa catala
na Sateliot i la britanica 
Open Cosmos. El segon 
nanosatel-lit es llan~ara a 
finals d'aquest any o a co
men~aments del vinent i 
oferira serveis d'observa
ció de la Terra, cosa que 
permetra obtenir imatges 
des de l'espai en diferents 
bandes espectrals per a 
l'estudi del territori. 

mateix, la gestió i control deis 
nanosateHits es dura a terme 
des de l'estació terrestre ubica
da a l'Observatori Astronomic 
del Montsec, a Sant Esteve de 
la Sarga, a la comarca del Pa
llars Jussa, i que gestiona per 
l'Institut d'Estudis Espacials de 
Catalunya. 

L'Enxaneta és un satel-lit 
CubeSat de tres unitats i de 
mida molt petita, aproximada
ment comuna capsa de sabates, 

que orbitara a baixa altura, a 
uns 500 quilometres de dis
tancia de la Terra, a diferencia 
deis grans satel-lits, que ho fan 
a gairebé 36.000 quilometres 
d'altura. Viatjara a una velo
citat d'uns 7 quilometres per 
segon i fara un tomb complet a 
la Terra cada 90 minuts. Abans 
de comen~ar a donar servei, no 
obstant, tindra un període de 
calibratge d'entre tres i quatre 
setmanes·. 

Membres de la fundac;ió durant una clas~e del tur~ . 

•• 

El nanosatel-lit, que passara 
per sobre de Catalunya dos ve
gades al día, desplegara serveis 
de connectivitat d'internet de 
les coses amb cobertura 5G, és 
a dir, permetra la comunicació 
i l'obtenció de da des de sensors 
ubicats a tot el territori, fins i 
tot en zones de difícil accés o 
que no tenen cobertura de les 
xarxes de telecomunicacions 
terrestres convencionals. 

Podra servir, per exemple, 

INSTITUCIONS ECOLOGIA 

per monitorar el cabal dels rius 
i les reserves d 'aigua, fer un 
seguiment de ramats, cultius 
o fauna salvatge, rebre dades 
meteorologiques d'estacions 
situarles en llocs remots o con
trolar els moviments del sol per 
prevenir desastres meteorolo
gics. El sat~lit operara per un 
període de tres o quatre anys 
i després for~ara la seua reen
trada a l'atmosfera i posterior 
desintegració. 

llersis de Lleida comen~a un curs per 
millorar l'eficiencia en el reciclatge 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La fundació Ilersis de 
Lleida h a posat en marxa un 
curs de formació de reciclatge 
a tots els serveis de l'organitza
ció - unes tres-centes persones-, 
amb l'objectiu de millorar ]'efici
encia en la separació de residus. 

Aquest curs, impartit des del 
servei de Qualitat i Medi Am
bient de la fundació, es divideix 
en diverses fases: a la primera 
s'oferira una formació basica a 
través de continguts i fitxes de 

lectura, i posteriorment s'apro
fundira en el coneixement de 
tots els tipus de contenidors 
i residus que corresponen a 
cadascun. 

Finalment, es realitzara un 
seguiment del procés de reci
clatge, per garantir que s'exe
cuta correctament. 

Aquesta iniciativa coincideix 
ambla posada en marxa del sis
tema de recollida porta a porta 
impulsat per la Paeria a diverses 
zones de la localitat, entre les 

quals Pardinyes, on Hersis té la 
instaHacions. 

Objectiu de I'Agenda 2030 
El proposit de la formació 

s'emmarca dins deis 17 Objec
tius de Desenvolupament Sos
tenible de !'Agenda 2030 de 
l'ONU, concretament en el nú
mero 12, que consisteix a "ga
rantir modalitats de consum i 
producció sostenibles" posant el 
focu~ en la reducció de !'impacte 
mediambiental. 
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1 34 1 GUIA SOCIETAT 

EMPRESES REIVINDICACIONS 

Perruqueries en peu de guerra 
Tercera protesta del sector de la imatge personal per reclamar que se'ls apliqui 
l'IVA redult 11 ns 180 protess1onals es van concentrar a Lle1da 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El sector de les perru
queries i de la cura personal va 
tornar a sortir ahir als carrers de 
més de cent ciutats espanyoles 
per reclamar al Govern central, 
i particularrnent al PSOE, la re
cuperació de l'IVA redult per
que compleixi els compromisos 
adquirits quan era a l'oposició, 
quan va presentar i va defensar 
l'abril del2018 una proposició 
no de llei en que reclamava la 
baixada de l'IVA del21 per cent 
al10% al sector. 

A Lleida, uns 180 professio
nals -segons els organitzadors
es van concentrar al matí a la 
pla~a Cervantes per visibilitzar 
les dificultats generarles per la 

PANDEMIA 

Les perdues provocades 
per la crisi supera ríen el 
30% en perruqueries 
i centres d'estetica 

pandemia en aquestes petites 
empreses, amb unes perdues en 
la factura ció que podrien supe
rar el30 per cent en compara
ció amb les dades del 2019. La 
d'ahir va ser la tercera protesta 
al davant de l'edifici de la dele
gació territorial d'Hisenda, en 
la qual els representants de les 
perruqueries i els centres d'es
tetica lleidatans van reivindicar 
que «som essencials i ens per
tany l'IVA redui:t que ens van 

~A INICIATIVES 

--- El paliares 
Custo Dalmau 
torna a la 080 
Barcelona 
Un acte comercial 
internacional 

1 BARCELONA 1 El nou esdeveniment 
comercial 080 Barcelona Fashi
on Connect comen~ara dema 
en format virtual i arribara a 
seixanta-vuit compradors in
ternacionals. Entre les més de 
trenta marques catalanes que 
hi presentaran les seues col
leccions i les seues capacitats 
comercials online es traba es 
traba la del modista lleidata 
Custo Dalmau, amb la firma 
Custo. Quant als compradors, 
han confirmat l'assistencia una 
cinquantena d'agents, dotze dis
tribu!dors i set representants 
de plataformes d'e-commerce 
d'arreu del món (una dotzena 
són francesas pero també hi 

1- -- t 
Alguns deis professionals del sector que es van concentrar ah ir a la pla~a Cervantes de Lleida. 

treure fa vuit anys "de manera 
temporal». 

La representant a Lleida de la 
plataforma Creer en Nosotros, 
Ana Orea, va llegir un mani
fest en que va emfatitzar que "la 
situació és molt crítica a causa 
de la doble crisi a la qual ens 
enfrontem: la provocada per la 
pressió fiscal per un IVA injust 
i la provocada per la crisi sani
taria. No entenem que el govern 
del PSOE segueixi negant-se a 

El modista Custo Barcelona. 

~ representació d'Alemanya, 
Belgica, Anglaterra, Australia, 
Canada, Dinamarca, Indonesia 
i els Emirats Arabs, entre molts 
altres pa1sos). Marques i com
pradors podran interactuar a 
la plataforma i s'agendaran re
unions bilaterals. 

tornar-nos allo que és nostre. 
Ens ho van prometre quan eren 
a l'oposició i, ara que esta a les 
seues mans, permeten que es 
continui:n tancant negocis i per
dent llocs de treball". 

Amb cartells amb missatges 
com "tallar-se el cabell és una 
necessitat IVA del10% ja!" o 
"fins al monyo del21% d'IVA", 
els manifestants van deixar dar 
que "portem molts anys assu
mint un sobrecost fiscal que no 

LLEURE TURISME 

ens correspon i, després de la 
crisi económica provocada per 
la pandemia, ha arribat el mo
ment de plantar-nos i dir prou". 
Els actes de protesta de la imat
ge personal van comen~ar el 
passat 10 d'agost amb una pri
mera manifestació a Valencia i 
posteriorment, es van portar a 
terme tres noves protestes IJléS, 
el dia 20 d'octubre en vint-i-qua
tre ciutats, el20 degeneren se
tanta-set ciutats, i ahir, en cent. 

Activitats per Setmana 
Santa tot i les obres ael 
Museu de la Conca Delia 
REDACCIÓ 
liSO NA 1 El Museu de la Canea 
Della, a Isona, que seguira tan
cat durant la Setmana Santa 
perles obres iniciarles l'any 
passat, va presentar ahir el 
programa de visites guiades 
a diversos punts de la localitat 
durant les vacances, que s'or
ganitzaran de 1'1 al 4 d'abril 
al jaciment d'ous de dinosaure 
de Suterranya (10.00 hores). 

La ruta sortira de les ofi
cines temporals del museu al 
davant el poliesportiu d'l so
na (9,50 euros per a adults, 
7,50 euros pera nens de 8 a 
14 anys i gratuita per a me
nors de 7 anys), i tindra una 
durada aproximada de dos 
hores. Excepcionalment tam
bé es visitara el 27 de mar~. 
El Castell de Llorda, impar-

tant exemple d'arquitectura 
medieval, a les 11.00 bares (4 
euros). A l'església de Santa 
Maria de Covet a les 12.30 
hores (4 euros). Aquestes dos 
tindran una durada aproxima
da de 45 minuts. 1 al jaciment 
d'empremtes de dinosaure de 
Basturs a les 16.00 hores. De 
nou la ruta partira des de les 
oficines temporals del museu 
(9,50 euros per a adults, 7,50 
euros pera nens de 8 a 14 anys 
i gratuita per a menors de 7 
anys), amb una durada apro
ximada de dos hores. 

Per participar en les activi
tats és obligatoria la reserva 
previa al museu. Pot sol·lici
tar-se més informació a tra
vés del telefon 973 665 062 o 
mitjan9ant correu electronic a 
museucd@parc-cretaci.com. 

SEGRE 
Dimarts, 23 de mar~ del 2021 

VIATGES 

Reactivació de 
l'lmserso al 
setembre 
1 MADRID 1 La ministra de Turis
me, Reyes Maroto, va ·anunci
ar ahir al Forum de Turisme 
d'Europa Press que té previst 
reactivar la comercialització 
deis viatges de l'Imserso al 
setembre, i que a !'octubre la 
població de la tercera edat 
ja pugui comen~ar a viatjar. 
Encara que des del Govern 
central es treballa amb aquest 
calendari de dates, val a des
tacar que s'ha de tornar a con
vocar el contracte, ja que es 
va rescindir a causa de la pan
demia. "Ja estem treballant 
en els plecs incorporant-hi al
gunes de les reclamacions que 
el sector turístic ha fet arribar 
i esperem arribar-hi a temps", 
va declarar Maroto. 

SOLIDARITAT 

Cineforum virtual 
d'immigració i 
CIE en col·legis 
1 LLEIDA 1 La Coordinadora 
d'ONGD i altres Moviments 
Solidaris de Lleida organit
zara de forma virtual el 26 
de mar<; el cineforum Makun, 
dibujos enunCIE, peHícula 
documental d'animació, no
minada als Gaya 2019, con
feccionada a partir deis di
buixos trobats al CIE del Ma
torral (Fuerteventura) i del 
testimoni de tres immigrants 
sobre les seues respectives 
travessies fins a Espanya. 
L'activitat comptara amb la 
participació del seu autor, 
Emilio Martí, i activistes de 
Tanquem els CIE, i estara di
rigida a centres educatius de 
Ponent i el Pirineu. 

INFORME 

Els lleidatans 
gasten 90€ a 
l'any en aigua 
1 MADRID! Les llars lleidatanes 
van gastar una mitjana de 
90 euros en aigua embote
llada el 2019, un 42% més 
deis 63 euros de mitjana al 
conjunt d'Espanya. Així ho 
revela l'estudi Dia de l'Aigua 
en dades, que van presentar 
ahir AIS Group, l'Observa
tori de la Sostenibilitat i Es
ri España, amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial 
de l'Aigua. Segons aquest in
forme, Tenerife, Las Palmas i 
les Balears són les províncies 
en que la despesa mitjana de 
les famílies és més elevada, 
que es mou en un rang d'en
tre 120 euros i 140 euros a 
l'any per llar. 
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Canon Business Center, nou col·laborador 
de la Federació de Colles de I'Aplec 
Sistemes d'Oficinalntegra-Canon Business Center col·la
borara ambla Federació de Calles de l'Aplec del Carago~ 
durant els propers tres anys. L'empresa s'encarregara de 
l'equip informatic de les oficines de la Fecoll. 

socrETAT Gent .SEGRE 
Dimarts, 23 de mar~ del2021 

Maria'Barbal presenta a la Pobla de Segur la seua nova novel·la, 'Tandem' 
L'escriptora pallaresa Maria 
Barbal va presentar d issabte 
passat als jardins de Casa Mau
ri de la Pobla de Segur la seua 
nova novel· la, Timdem, amb la 

qual el gener passat va guanyar 
el Premi Josep Pla de narrativa 
catalana. A més, l'escriptora de 
Tremp va ser guardonada el dia 
10 amb el Premi d'Honor de les 

Lletres Catalanes. L'acte literari 
va ser presentat perla respon

. sable de la biblioteca municipal, 
Merce Alegret, i la periodista 
Meritxell Bellera. 

El pas de Setmana Santa de La Somereta, 
a la ca pella del Peu del Romeu 

lectura online del 
manifest de Down 
Lleida a la biblioteca 
L'associació Down Lleida va rei
vindicar ahir des de la biblioteca 
pública que la societat s'impliqui 
amb ells i els tracti com a persones 
adultes perque "un cromosoma de 
més no ens ha de distanciar". Així 
ho van demanar ahir en la lectura 
del manifest commemorat iu del 
Día Mundial de les Persones amb 
Síndrome de Down, emes online 
través de YouTube. 

La confraria de La Somereta de Pardinyes ha traslladat 
el seu pas de Setmana Santa de }'escultor Jaume Gort a 
la capella del Peu del Romeu, on s'exposara les properes 
setmanes. · 

Els Urban Sketchers de Lleida dibuixen 
la rambla Ferran de la capitallleidatana 
Una quinzena d'Urban Sketchers de Lleida -artistes que se 
citen per dibuixar un enclavament determinat i difondre'l 
a les xarxes- van plasmar diumenge a les seues obres di
versos racons de la rambla Ferran de la capitallleidatana. 

' HOROSCOP 
ARIES 21 -1111 19-IV. 
Assistiu a una trabada virtual de treba ll 
en xarxa amb persones interessants. 

Quedar-vos asseguts i no actuar conduira a la 
ira. Depen de vosaltres fer la vostra part. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Feu un canvi a casa que us faciliti la vida 
i augmenti el confort. Disposeu-vos a 

fer la feina vosaltres mateixos i us senW:eu bé 
amb el que aconseguireu. 

BESSONS 21 -V 1 20-VI. 
Aneu amb compte de no enganyar nin
gú. L'honestedat us ajudara a manten ir 

una bona re la ció amb els altres sen se ·arriscar la 
vostra reputació o integritat. 

CANCER 21 -VI 1 22-VI I. 
Considereu el que esteu intentant acon
seguir i reuniu la· informació que us 

ajudi a identificar el que necessiteu per arribar 
la meta. No arrisqueu la salut per avan~ar. 

LLEÓ 23-VI I 1 22-VIII. 
Mi lloreu la vostra vida, aspecte i relaci
ons amb els altres. Concentreu-vos a ser 

millors. Oferiu amabi litat, suport i comprensió a 
les persones que us envolten. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Rebreu ajuda de persones que compar
teixen les vostres preocupacions. Parleu 

i feu tot el que pugueu per marcar una diferencia 
positiva. La ira no resoldra res. 

BALANc;A 23-IX 1 22-X. 
Empreneu una peregrina ció per obten ir 
informació valuosa. Les activitats edu-

catives us obri ran lamenta tota mena de possi
bil itats emocionants. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21 -XI. 
La incertesa sera un llast. Concen
treu-vos en el que implica arribar a la 

destinació i posar-ho tot a lloc. Trieu la intel-li
gencia i la raó, no la ira i la discordia. 

SAGITARI22-XI 121 -XII. 
No us deixeu enganyar per algú que 
intenta separar-vos deis diners difíci ls 

de guanyar. Establiu regles basiques a casa o amb 
qualsevol amb qui compartiu despeses. 

Jornades d'innovació 
culinaria a Tremp 
pera restauradors 
Vint restauradors deis dos Pallars 
van participar la setmana passa
da en unes jornades d'innovació 
culinaria a la Fundació Alicia. El 
programa Al teu gust, aliments del 
Pallars, de l'ajuntament de Tremp, 
organitza aqu estes jornades per 
facilitar als professionals eines 
de perfeccionament i reciclatge, a 
més de don ar a coneixer les noves 
tendencies. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
No arrisqueu la salut . Feu canvis en la 
forma d~ vida o a com gestioneu els 

diners i alleujareu l'estres; aixo us impulsara a 
prendre més bones dedsions. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Poseu l'energia on toca i obtindreu bons 
resu ltats. Les mi llores a la llar us anima-

ran a cuidar-vos millar a vosaltres i als vostres 
éssers estimats. No us enfadeu. 

PEIXOS 19-11120-111. 
No us quede u aturats en la rutina quan 
un canvi us ajudara a actualitzar el vos-

tre estil de vida per adaptar-lo a les tendencies. 
Comuniqueu-vos amb algú del vostre entorn. 
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