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~ CORONA VIRUS SITUACIÓ ACTUAL 

.La mascareta es podria deixar de fer 
servir a l'exterior d'aquí a un mes 
Lleida rep més de 15.000 dosis i ja vacuna el30% d'essencials pendents 

M. MARQUES 1 X. ROOR(GUEZ 
1 LLEIDA 1 El director del Centre de 
Coordinació d'Alertes i Emer
gencies Sanitaries, Fernando 
Simón, va avan~ar ahir que és 
"molt probable" que "d'aquí a 
no gaires dies" es pugui relaxar 
l'ús de mascareta en exteriors. 
Encara que no va donar dates, 
va apuntar que "en un mes es
tarem en xifres d'immunització 
que ens posen en una situació 
molt favorable per reduir mesu
res". Així mateix, Salut va reini
ciar ahir a Lleida la vacunació al 
30% de personal de coHectius 
essencials, com mestres, que no 
van rebre la primera dosi de la 
Covid després deis canvis en 
ellímit d'edat amb la vacuna 
d'AstraZeneca, ara només des
tinada a persones de 60 a 69 
anys. Precisament, aquesta és 
l'única vacuna de la qual ahir no 
van arribar dosis a la província, 
pero n'hi ha en reserva d'altres 
remeses. De la resta van arribar 
15.619 dosis, de les quals 12.419 
eren de Pfizer, 2.000 de Moder
na i 1.200, de Janssen. 

El president del Govern cen
tral, Pedro Sánchez, va garantir 
que al juny hi haura una vacu
nació massiva de menors de 50 
anys. De fet, Salut preveu vacu
nar aljuny les persones de 40 a 
49 anys. D'altra banda, !'Agen
cia Europea de Medicaments 
va aprovar que les dosis de Pfi
zer es puguin guardar en una 
nevera normal durant un mes 
després de ser descongelades, 
en lloc de cinc dies. 

Reobren centres 
de dia per a la 
tercera edat a 
la Seu i Ager 
Al cap de més d'un any 
tancats per la Covid 
C. SANS 1 E. FARNELL 
1 LLEIDAI La Fundació Sant Hos
pital (FSH) de la Seu i Ager van 
tornar a obrir ahir els seus cen
tres de dia per a la tercera edat, 
que han estat tancats més d'un 
any a causa de la pandemia. A 
la capital de l'Alt Urgell, l'FSH 
va intentar reprendre l'activitat 
a !'octubre, pero el brot hospita
lari de Covid va obligar a para
litzar la reobertura. A l'espera 
que el departament de Salut 
autoritzi l'ampliació de l'afora
ment, ahir van comen~ar amb 
20 usuaris, el 50% de la capa
citat maxima. La directora del 
servei, Núria López, va explicar 
que els requisits per prestar el 
servei "són molt més exigents 
pel fet que el centre de dia esta 

La vacunació seguia ah ir al pavelló Onze de Setembre. 

Aragó destina a temporers i 
persones vulnerables 3.800 dosis 
• El Govern d'Aragó preveu 
distribuir aquesta setmana 
fins a 3.800 dosis de Janssen 
"per comen~ar la vacuna ció 
de treballadors hortofruc
tícoles i d'alguns coHectius 
vulnerables". En aquest sen
tit, fonts de la conselleria de 
Salut van explicar ah ir que 
encara s'estan elaborant les 
llistes deis temporers que 
podrien ser susceptibles de 
rebre aquesta vacuna, que 
només requereix una dosi. 

Val a recordar que el Govern 
aragones java anunciar di
vendres que preveien co
men~ar la immunització de 
temporers a finals d'aquesta 
mateixa setmana (vegeu SE
GRE de dissabte). 

Per la seua part, fonts de 
la co'nselleria de Salut de la 
Generalitat van explicar que 
encara s'esta acabant de con
cretar l'inici de la vacunació 
deis treballadors del sector 
fructícola. 

L CALENDAR! VACUNAL 

Regió Sanitaria de Lleida: 
lleida (Pavelló 11 de 
Setembre). De dimarts 
a divendres, matí i tar
da, i dissabte només 

al matí. 
Tarrega (Espai MerCAT). De 
dilluns tarda a divendres tarda. 
Alcarras (Escoles Velles). Di
marts i dijous mat í i tarda. 
Dimecres i divendre~, només 
m a tí. 

Mollerussa (Fira). Dimarts i 
dijous, matí i tarda. Dimecres i 
divendres, matí. (Hi ha un can
vi de pavelló). 

Balaguer (Casal Lapallava
cara). Dimecres i dijous, matí 
i tarda. Dimarts i divendres, 
dema. 

Alt Pirineo i Aran: 
Vielha (Centre Jo
enessa Antara). Di
marts i dimecres, al 
matí. 

Puigcerda (CAP). Dimarts i di
mecres, a la tarda. 
Puigcerda (Museu Cerda). 
Dijous i divendres, durant el 
m a tí. 
la Seu d'Urgell (Poliespor
tiu). Dimarts i dimecres, al 
m a tí. 
Tremp (Poliesportiu el Casal). 
Dimarts i dimecres, matí. 

El centre de di a de la Fundació Sant Hospital de la Seu, que ah ir va tornar a l'activitat més d'un any després. 

ubicat dins del mateix edifici 
que !'hospital". Els responsables 
han prioritzat els pacients que 
ja utilitzaven el centre de dia 
abans del tancament, encara 
que una part han optat per no 
tornar a utilitzar-lo i han entrat 

usuaris nous. López va indicar 
que potenciaran les activitats a 
l'aire lliure, que iniciaran durant 
les properes setmanes. Previa
ment tornaran a realitzar "un 
estudi individual de cada usuari 
per valorar el grau de depen-

demcia després d'un any sense 
acudir al centre". 

Per la seua part, l'alcaldessa 
d'Ager, Mireia Burgués, va in
dicar que, malgrat que el centre 
de dia va reobrir ahir, no hi va 
acudir cap usuari. 

SEGRE 
Dimarts, 18 de maig del2021 

La residencia de 
Tremp registra 
un positiu 
1 LLEIDA 1 La residencia de la 
fundació Fiella a Tremp ha 
registrat un cas positiu du
rant un cribratge preventiu 
en un resident doblement 
vacunat. Per aquesta raó 
s'ha alllat els usuaris de la 
residencia no vacunats del 
mateix grup bombolla. Tots 
els residents aillats han donat 
negatiu en un test d'antígens, 
segons va informar !'hospital 
Sant Joan de Déu de Lleida, 
que actualment gestiona el 
centre de Tremp, als famili
ars. La residencia s'ha clas
sificat coma taronja. Aquest 
centre va registrar el pitjor 
brot de pandemia, amb 61 
morts. 

Ferrovial, sis 
, 

mesos mes 
portant el 061 
1 BARCE LONA 1 El Sistema 
d'Emergencies Mediques 
(SEM) ha adjudicat la gestió 
del servei telefonic 061 Salut 
Respon a !'empresa Ferrovial 
per un període de sis mesos 
prorrogable a sis més, i amb 
un import maxim de fins a 
vint-i-dos milions d'euros 
per tot l'any al ser l'única 
empresa que s'ha presen
tat al procediment negociat 
d'urgencia. 

Fonts del SEM van expli
car que es va convidar al pro
cediment negociat d'urgencia 
les empreses Majorel, Aten
to, Sitel, Konecta, Unisono i 
Grupo Norte. 

Londres desaconsella 
vacances a Espanya 
1 LONDRES 1 El Govern del Reg
ne Unit ha desaconsellat als 
seus ciutadans reservar va
canees als paisos que entren 
en la categoría taronja del se
mafor epidemiologic, entre 
els quals Espanya, si bé ara 
ja no és il·legal que viatgin a 
aquest tipus de destinacions. 

L'OMS insta a donar 
vacunes a pa'isos pobres 
1 GINEBRA 1 El maxim responsa
ble de l'OMS va criticar ahir 
les farmaceutiques que han 
desenvolupat vacunes pels 
llargs terminis que s'han do
nat per donar dosi per a pal
sos en desenvolupament, i els 
va demanar, juntament amb 
els pai:sos rics, que se solida
ritzin "en dies, no en mesos". 

Alemanya accelera la 
immunitzadó massiva 
1 BERLfN 1 Alemanya obrira la 
vacunació a la població sense 
restriccions d'edat a partir 
del 7 de juny. 
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1 14 1 COMARQUES 

TERRITORI RENOVABLES 

La taula redona sobre renovables que va ten ir lloc dissabte a Ribera d'Ondara. 

Manifest de set comarques 
contra l'allau de renovables 
Rebuig de l'excés de projectes per a plantes solars i eoliques en 
zones rurals de Catalunya 11 Es firmara avui a Montblanc 

X. SANTESMASSES 
1 LLEIDA 1 Les comarques lleida
tanes de la Segarra, les Garri
gues i l'Urgell, que acolliran 
el45% deis pares eolics pro
jectats a Catalunya i el33,7% 
de les hectarees afectarles per 
fotovoltaiques, firmaran avui a 
Montblanc un manifest contra 
la concentració de pares eolics 
i plantes fotovoltaiques, al qual 
també se sumaran les comar
ques de l'Alt Camp, l'Anoia, el 
Priorat i la Conca de Barbera. 

AEROPORT FORMACIÓ 

Arranca el curs 
de mecanic 
d'avió a 
Alguaire 
Onze alumnes 
inicien la formació 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 L'aeroport d'Alguai
re va acollir ahir la primera 
jornada del curs de mecanic 
d'aeronaus, que culminara la 
part teorica al setembre i se
guira el mes següent amb prac
tiques no laborals en empreses 
situarles a les mateixes instal
lacions. La jornada d'ahir es 
va centrar en la presentació 
de les classes, el contingut de 
les quals es desenvolupara a 
partir d'avui. Fonts de l'esco
la que el du a terme (Escola 
de Formació Aeronatica de 
Vilanova i la Geltrú) van as
senyalar que s'han cobert 11 
de les 14 places que ofereix 
la formació i que fins diven-

Segons el president del consell 
de la Segarra, Francesc Lluch, 
"no és just que les zones més 
deprimides i que menys ener
gía consumeixen siguin les que 
hagin de carregar amb aques
tes instal-lacions industrials 
que provoquen més despobla
ció i la destrucció del paisat
ge". Pera Lluch, es tracta d'un 
primer posicionament conjunt 
a l'espera que el Govern retiri 
el decret 16/2019 que dona car
ta blanca als macroprojectes, i 

opti per una llei consensuada 
amb el territori. 

La Segarra és amb 153 nous 
aerogeneradors projectats la 
tercera comarca de Catalunya 
que més en té després de la Ri
bera d'Ebre amb 217 i el Se
gria, amb 155. Ribera d'Onda
ra va acollir dissabte un debat 
sobre la instaHació d'eoliques, 
al qual van assistir unes 130 
persones, que va finalitzar de 
forma tensa entre partidaris i 
detractors. 

Professors i alumnes ah ir en el primer dia de la formació. 

dres es podran cobrir les tres 
restants. Els alumnes proce
deixen principalment de mu
nicipis del Segria. El curs té 
una durada de dos anys, per 
la qual cosa el proxim exercici 
comptara previsiblement amb 
el doble d'alumnes. 

Segons es va dir en la pre
sentació de la formació en me-

dmic d'avió, té un grau d'in
serció laboral del100%. La 
Generalitat preveu que durant 
els primers anys l'escola com
porti una inversió de 100.000 
euros: 47.040 peral conveni 
entre el SOC i la seu lleidata
na de l'EFAV i 49.344 més per 
part de Territori pera un espai 
de coworking. 

MUNICIPIS TURISME 

SEGRE 
Dimarts, 18 de maig del2021 

Aval a l'ús de 
cabanes de volta 
com a allotjaments 
M.MOLINA/X.R. 
1 LLEIDA 1 Les conselleries 
d'Empresa i Territori estan 
disposades a resoldre dife
rencies de criteri que impe
deixen utilitzar les cabanes 
de volta de Lleida com a 
allotjaments turístics. Les 
discrepancies mañtenen pa
ralitzats els primers projec
tes i la possibilitat que més 
d'un centenar de municipis 
a tota la província puguin 
allotjar turistes en aquestes 
i al tres construccions de pe
dra seca com ara balmes i 
masos. Així ho va assegurar 
el president de l'Associació 
de Micropobles de Catalu
nya i alcalde de Torrebesses, 
Mario Urrea, després de re
unir-se ahir amb responsa
bles dels dos departaments. 
L'entitat promou aquesta al
ternativa comuna nova font 
d'ingressos per als petits mu
nicipis (vegeu SEGRE del18 
d'abril). 

El nou decret de Turisme 
de la Generalitat va obrir la 
porta l'agost del 2020 a re
cuperar aquests elements de 
!'arquitectura popular com 
a allotjaments turístics, i 
va deixar-ne la regulació 
en mans deis ajuntaments. 
Tanmateix, la conselleria 
de Territori addueix que la 
llei d'Urbanisme no permet 
el canvi d'ús agrari al tu
rístic. Urrea va indicar que 
responsables de Turisme i 

INICIATIVES 

Project~ pilot 
al Pallars Jussa 
contra la 
despoblació 
1 LLEIDA 1 L'Associació Cata
lana de Municipis donara el 
seu suporta tres iniciatives 
pilot que es duran a terme 
per combatre la despobla
ció. A Lleida s'ha seleccio
nat el projecte Oportunitats 
pera les persones, impuls 
al territori, del consell del 
Jussa, que preveu la creació 
de serveis de suport perque 
persones amb dificultats 
puguin portar una vida in
dependent o la generació 
d'ocupació per a persones 
amb discapacitat i en risc 
d'exclusió social. També 
inclou l'impuls del turis
me responsable, inclusiu i 
accessible, una campanya 
per posar en relleu els re
cursos de la comarca o una 
fira virtual de promoció del 
territori. 

Urbanisme li van assegurar 
que treballen per encaixar el 
nou decret en la normativa 
urbanística que ha quedat 
obsoleta en molts aspectes. 
Va remarcar que "és possible 
que no afecti la remodela
ció de les construccions ja 
existents, encara que sera 
més difícil definir el marc 
legal per a altres noves ini
ciatives", va assenyalar Ur
rea. Va garantir que hi ha 

CONSELLERIES 

Empresa i Territori ja 
treballen a desbloquejar 
impediments perque en 
un futur sigui possible 

voluntat política de resoldre 
aquest assumpte amb breve
tat jaque ja hi ha iniciatives 
enmarxa. 

Fitur 
D'altra banda, el Patronat 

de Turisme de la Diputació 
participara a partir de dema 
a Fitur, la fira de turisme de 
Madrid, que se celebra fins 
diumenge amb mesures de 
seguretat perla pandemia. 
Fonts del patronat van asse
nyalar que promocionaran 
}'oferta del pla, el Pirineu 
i Aran amb taulells a l'es
tand de !'Agencia Catalana 
de Turisme. 

PETICIONS 

Juneda 
eliminara 
símbols 
franquistes 
1 JUNEDA 1 L'ajuntament de 
Juneda retirara els escuts 
franquistes que hi ha a la 
població a instancies del 
senador de Compromís 
Caries Mulet, del grup 
parlamentari Esquerra 
Confedera l. 

Segons !'alcalde, Antoni 
Villas, el consistori va rebre 
aquesta petició del Senat 
després de constatar la pre
sencia d'aquests símbols, 
la qual cosa incompleix la 
llei de Memoria Historica. 
Villas va indicar que es fa 
referencia a dos escuts de la 
falange dels quals unja ha 
desaparegut fa temps, tot i 
que sí que en queda un altre 
de dimensions redui'des en 
un edifici de protecció ofici
al del centre que s'eliminara 
tan aviat com sigui possible. 
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ECONOMIA Regadius i agricultura de precisió, Treballar_més de 55 hores setmanals 
eixos del pla de futur de Planas. augmenta el risc de mort. 
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COMERc; ANALISI 

rexportació puja ellOO;ó a Lleida i 
apuntala la millora de l'economia 
Al marc; registra un augment del36% en comparació amb un 2020 confinat 11 Les 
vt d cumu ades a l'ex erior a superen els 480 milions en el trimestre 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Les vendes a !'exterior 
de les empreses lleidatanes han 
experimentat un creixement un 
10,4% aquest primer trimes
tre del 2021, fins a arribar als 
481,5 milions d'euros, segons 
dades el ministeri d'lndústria i 
Comen;:, gracies al creixement 
que experimentat el mes de 
marc;:. Només el mes de mar~, 
les exportacions van créixer un 
36,55%, fins als 194,9 milions, 
enfront de l'any passat, que va 
coincidir amb el confinament 
domiciliari. 

El sector de l'alimentació, be
gudes i tabac és el que més ven
des ha generat amb un 57,8 per 
cent del total i 278,1 milions, 
xifra que suposa un 11,8% més, 
durant aquests primers tres me
sos de l'any. El segueix el sector 
deis béns d'equipament, amb 
el 9,4% del total i una factura
ció de 45,5 milions, un 0,9 per 
cent més. 

D'altra banda, les importa
cwns van descendir entre els 
mesas de gener i de mar~ un 
0,1 %, fins als 294,3 milions 
d'euros i només el mes de mar~ 
van repuntar un 16,7% fins als 
118,8 milions. 

Per la seua part, Catalunya 
va exportar productes per 
19.183 milions d'euros durant 
el primer trimestre, un 10,2 
per cent més respecte al mateix 
període de l'exercici anterior. 
Bona part de la millora també 
es deu al comportament que 
van tenir les vendes a !'exterior 
durant el mes de mar~, jaque el 
comer~ internacional es va pa-

COMERc; ARANZELS 

lmatge d'arxiu del polfgon industrial El Segre a la capital del Segria. 

EL PES DE CATALUNYA 

Catalunya és ~-1 territori 
que més contribueix al 
creixement de les vendes 
en el conjunt de I'Estat 

ralitzar l'any passat a partir de 
la declaració de l'estat d'alarma. 
Al mar~, les exportacions cata
lanes es van disparar un 36,1 
per cent en termes interanuals, 
fins als 7.584,1 milions d'euros. 

D'altra banda, Catalunya 
va registrar un millar com
portament respecte al conjunt 
de l'Estat, on les exportacions 
durant el primer trimestre van 
créixer un 4,9 per cent, fins als 
72.307,9 milions. Catalunya va 
ser la tercera comunitat en la 
qual més van créixer les expor
tacions durant el primer trimes
tre, superada només per Galícia 
(+10,9%) i Múrcia (+10,6%). 

Tanmateix, va ser el terri
tori que més va contribuir al 
creixement de les vendes en el 

La UE i els EUA es donen una treva en la 
disputa per l'acer i tornen a negociar 
1 BRUSSEL-LES 1 Els Estats Units i 
la Unió Europea van anunci
ar ahir l'inici de converses per 
resoldre les seues diferencies 
sobre l'acer i l'alumini i corregir 
la sobreproducció a nivell glo
bal -que atribueixen sobretot 
a les distorsions de la Xina-, 
i mentrestant Brussel-les es 
disposa a suspendre la pujada 
d'aranzels sobre produccions 
nord-americanes per facilitar 
l'entesa. 

La representant comercial 

dels Estats Units, Katherine 
Tai; la secretaria de Comer~ dels 
EUA, Gina M. Raimondo, i el 
vicepresident executiu de la Co
missió Europea, Valdis Dornbro
vskís, van anunciar ahir l'inici 
de les discussions per abordar 
l'excés de capacitat global d'acer 
i alumini. 

Així dones, els dos blocs van 
acordar entaular discussions 
sobre la resaludó mútua de 
preocupacions sobre aquesta 
qüestió i el desplegament de 

solucions efectives, incloses 
mesures comercials apropia
des, per preservar les indústries 
critiques de les dos economies. 

En aquest sentit, les parts 

XI NA 

Els EUA i la UE col·laboraran 
i faran retre comptes a 
pa'lsos que distorsionen 
el mercat com la Xina 

conjunt de l'Estat. En concret, 
Catalunya va-aportar 2,6 punts 
a l'increment de les exportaci
ons, més de la meitat sobre el 
total (+4,9%). 

En aquest sentit, el pes de les 
exportacions catalanes sobre 
el conjunt d'Espanya també va 
augmentar. Durant aquest pri
mer trimestre, C,íiltalunya va re
presentar el26,5 per cent de les 
vendes a !'exterior de tot l'Estat, 
una quota que durant el primer 
trimestre de l'any passat era del 
25,3 per cent. 

van reconeixer !'impacte en 
les seues indústries derivat de 
l'excés de capacitat global im
pulsat en gran part per tercers, i 
van advertir que les distorsions 
que resulten d'aquesta circums
tancia "representen una seriosa 
amenava per a les indústries de 
l'acer i l'alumini de la UE i els 
Estats Units". 

Amb l'objectiu d'aplanar el 
cami cap a una solució qué per
meti deixar enrere la disputa 
per la sobreproducció d'acer i 
l'intercanvi d'aranzels, Brus
sel·les va anunciar que preveu 
suspendre temporalment l'aug
ment dels aranzels sobre l'acer 
i l'alumini nord-americans que 
havia d 'entrar-en vigor el pro
xim 1 de juny. 

FRUITA DOLc;A 

Aitona vol una 
nova reducció 
de moduls 
1 AITONA 1 L'alcaldessa d'Ai
tona, Rosa Pujo!, ha dirigit 
una carta a la conselleria 
d'Agricultura, a la subdele- . 
gació del Govern, al minis
teri d'Agricultura i al minis
teri d'Hisenda sol·licitant 
una reducció superior deis 
moduls de l'IRPF en fruita 
dol¡;a. L'ajuntament reclama 
aquesta mesura per rebaixar 
la pressió fiscal a la qua} esta 
sotmesa la pagesia fruit de 
les perdues generades per la 
gelada al Baix Segre del mar~ 
i perla crisi de preus que ar
rossega el sector durant els 
últims anys. 

ENERGIA 

La bombona de 
buta puja avui 
68 centims 
1 MADRID 1 La bombona de bu
ta costara a partir d'avui un 
maxim de 14,64 euros, xi
fra que suposa un increment 
del4,87 per cent {68 centims) 
respecte a l'últim preu i que 
aquest producte eí..ergetic 
s'anoti la tercera revisió a 
l'al¡;a consecutiva. A més, 
marcara el preu maxim més 
elevat des del novembre del 
2018, quan es venia a 15,33 
euros. El consum d'aquest 
combustible es traba en re
trocés i des del2009 fins al 
2018 va descendir un 20 per 
cent, segons el ministeri pera 
la Transició Ecologica. 

SUBVENCIONS 

Ajuts a la 
diversificació 
agraria 
1 BARCELONA 1 El departament 
d'J1_gricultura ha ajudat di
vuit emprenedors a refor~ar 
les explotacions agraries 
amb ajuts a inversions en 
activitats complementaries 
que permetin diversificar 
els ingressos i millorar la 
viabilitat. 

L' import total d'ajuda 
atorgada ascendeix a 1,17 
milions d'euros, que repre
senta un volum d'inversió de 
gairebé 3 milions d'euros. A 
Lleida, es van aprovar qua
tre expedients, un a la Val 
d'Aran, un altre al Pallars 
Jussa idos més a la Segarra. 
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Cantaires de Ponent tornen a demanar la 
llibertat deis presos amb música 
L'agrupació Cantaires de Ponent no va faltar a la cita de 
cada dilluns a la pla~a de la Paeria per reivindicar "la 
llibertat deis presos polítics i el retorn deis exiliats", en 
el cinque any de protestes. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimarts, 18 de maig del2021 

Algunes de les manifestants, durant la concentració a la pla~a Cervantes de Lleida. 

Les perruqueries reclamen I'IVA redu.ll 

Més de 140 comer~os de Lleida participen 
en la iniciativa 'Aplec als aparadors 
Un total de 142 establiments comercials de Lleida exhi
beixen des d'ahir !'uniforme de setanta-una calles en el 
mar<: de la campanya L'Aplec als aparadors de la Fecoll i 
la Fecom. També van iniciar el concurs Passaport comerf. 

HOROSCOP 

Les perruqueries, barberies i 
centres d'estetica van tornar a 
prendre els carrers per den un
ciar la situació económica que 
travessa el sector, amb caigu
des del40 per cent del negoci el 
primer trimestre de l'any, i per 
reclamar un IVA redult al lO% 

que s'hauria d'aprovar a la pró
xima votació al Congrés dels 
Diputats, segons ha ipformat 
la patronal en un comunicat. 
En aquesta protesta, el sector 
també va buscar visibilitzar 
el seu rebuig de la votació al 
Congrés d'una esmena a la Llei 

Salas de Pallars, primera parada del projecte 
de dinamització comercial del Pallars Jussa 
Diversos comerciants del Pallars Jussa van participar en la primera 
sortida Comerf ambaixador del Pallars, organitzada en el marc 
del programa de l'ajuntament de Tremp Treballa les 7 comarques, 
que es va dur a terme al municipi de Salas de Pallars. 

ARIES 21 -111 1 19-IV. CANCER 21-VI 1 22-VII. BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Esta bé canviar d'opinió o prendre una 
nova direcció. Guanyareu estabilitat si 

Pareu atenció i no us comprometeu 
amb res sense comprendre el que hau-

Fe u que el dia d'avui sigui només pera 
vosa ltres. Concentreu-vos en el que us 

de Mesures Urgents Comple
menUnies en l'Ambit Social i 
Economic davant del corona
virus per rebaixar l'IVA deis 
seus serveis. La concentració a 
Lleida va reunir una cínquan
tena de professionals a la pla~a 
Cervantes. 

Beca pera un 
investig~dor 
de I'IRBLieida 

IRBLLEIDA 

La Fundación Merck Sa
lud ha concedit una beca 
de 30.000 euros per a un 
projecte d'investigació im
munooncologic al faculta
tiu de !'Hospital Arnau de 
Vilanova i l'IRBLleida Ro
bert Monta! centrat a poder 
oferir un tractament perso
nalitzat a les persones amb 
cancer gastric avan~at. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Feu les coses i no cediu davant d'algú 
que intenta separar-vos deis vostres 

seguiu el que us digui cor i busqueu alguna cosa 
que us faci sentir bé sobre qui sou i que feu. 

reu de fer. Algú s'aprofitara de vosaltres amb 
ofertes temptadores pero falses. 

fa feli ¡;:os. És hora d'un canvi, i us animara fer 
alguna cosa que us aixequi l'anim. 

diners. Un tracte és bo només si obteniu alguna 
cosa del mateix valor a canvi. Eviteu l'est res. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
És probable que es produeixi un estan
cament si no esteu disposats a transigir. 

Done u als altres la' llíbertat de fer el que vulguin 
i evitareu critiques. 

BESSONS 21 -V 1 20-VI. 
Digueu la veritat, digueu el que penseu 
i aclariu qualsevol malentes. Alleujareu 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Les emocions es descontrolaran a causa 
deis canvis que es donen al vost re vol-

tant. Si voleu assegurar-vos manten ir una bona 
posició, participeu-ne. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
No ignoreu el que fan els altres. Feu 
ajustaments per evitar quedar-vos atra-

ESCORPIÓ 23-X 1 21 -XI. 

Exploreu; si limiteu el que és possible, us 
en penedireu. Sortiu de la zona de con-

fort i participeu en una cosa que us desafif a usar 
els atributs de forma diferent. Sigueu honestos. 

SAGITARI 22-XI 1 21 -XII. 
Preneu el control i resoleu els proble
mes delicats abans que sigu i massa 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Deixeu de vacil· lar. Sumeu els aspectes 
negatius i positius, i penseu quins ajus-

taments us faran feli¡;:os. S'impulsen les mili ores 
personals, !'aptitud f ísica i !'aventura amorosa. 

PEIXOS 19-11 1 20-11 1. 
Eviteu prendre represalies. Canalitzeu 
l'energia en una cosa const ructiva. Feu 

l'estres i obrireu les portes necessaries per sobre
sortir. S'afavoreix el creixement personal. 

pats en les declaracions fal ses d'algú. Si voleu 
que alguna cosa acabi bé, feu-la vosaltres. 

tard. Decidiu-vos per un compromís amb algú i 
aixo us ajudara a avanc;ar. 

canvis que us millorin la vida i no dubteu a par
ticipar en una cosa que marqui la diferencia. 
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