
4 I ÉS NOTÍCIA 

~ CORONAVIRUS SANITAT 

El Pirineu, primera regió sanitària 
catalana amb risc baix, 23 punts 
Vacunació amb Janssen sense cita avui a Tremp i demà a la Seu per a majors de 39 
anys li Sense casos en majors de 64 anys aquest mes a Aran i cinc comarques 

M. MARQUÈS I R. RAMfREZ 
I LLEIDA I La regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran es va situar 
ahir en un risc de rebrot baix de 
casos de Covid, amb només 23 
punts, xifra que no assolia des 
del passat 4 de juliol, fa gairebé 
un any i és la primera de tot Ca
talunya que ara està en aquesta 
situació, per sota dels 30 punts. 
Pel que fa a la de Lleida, es va 
mantenir en els 51 punts, per la 
qual cosa segueix amb un risc 
moderat, igual que el conjunt de 
Catalunya, amb 82 punts. 

Així mateix, el departament 
de Salut va notificar 513 con
tagis, 35 dels quals al pla de 
Lleida i només un al Pirineu, 
i dos morts, cap a la província. 
El nombre d 'ingressats a Po
nent va baixar fins als 16, amb 
cmc menys, dels quals 3 eren a 
l'UCI (-1) de l'hospital Arnau 
de Vilanova. Aquesta xifra tan 
baixa de crítics no s'assolia des 
del 26 de juny. L'Arnau també 
tenia 8 pacients a planta, el San
ta Maria, només un i els centres 
privats, quatre. A Catalunya, hi 
havia 512 ingressats (-34) i 179 
persones a les UCI (-6). 

La Manreana 
D'altra banda, la granja esco

la La Manreana de Juneda acull 
dotze infectats, entre temporers 
i persones que no disposen d'un 
lloc on fer l'aïllament, mentre 
que de manera provisional acull 

- quinze persones que han estat 
en contacte amb algun positiu. 
A l'alberg de Bellpuig i l'hotel 
Nastasi de Lleida hi ha 20 i 18 
persones que són contactes es
trets, respectivament. 

En un altre ordre, avui al 
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(2) 828 segons l'estadística d'AQuAS 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS CASOS CASOS 31 CASOS • () /55.996 
----------~~~ ---------~~~~ 

MORTS 80.615 MORTS 3.824.865 MORTS MORTS 
-----------------

IMMUNITZATS IMMUNITZATS IMMUNITZATS 28% IMMUNITZATS 9,53% 

POCS CRrTICS 

Lleida només té 3 persones 
a I'UCI, la xifra més baixa 
en gairebé un any i la 
Manreana, amb 12 positius 

CAP de Tremp, Salut impulsa 
una vacunació sense cita prèvia, 
on totes aquelles persones de 
40 a 69 anys que no hagin estat 
vacunades ni s'hagin encoma-

------------~~ 

nat de la Covid podran rebre la 
monodosi de Janssen de 19.00 a 
20.00, mentre que demà podran 
fer-ho els veïns de la Seu al mò
dul al costat del centre cívic de 
16.00 a 19.00. 

Comarques 
D'altra banda, no s'ha detec

tat cap contagi entre majors de 
64 anys en el que va del mes 
de juny a la Val d'Aran, l'Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pla 
d'Urgell, la Segarra i el Solso-

nès gràcies a la vacunació. A la 
resta de comarques gairebé no 
hi ha contagiats per sobre dels 
64 anys. Així, només se n'ha 
confirmat un al Pallars Sobirà, 
i el mateix ha succeït al Jussà, 
Noguera i les Garrigues. Des 
del passat 1 de juny hi ha hagut 
dos casos a l'Alt Urgell, tres a 
l'Urgell i nou al Segrià. Aques
ta última comarca concentra la 
meitat dels divuit casos detec
tats en aquest grup d'edat en el 
conjunt de la prÓvíncia. 

IMMUNITAT 

Salut vol vacunar tots els de 12 a 39 anys abans del setembre 
• La variant Delta (l'índia) 
del virus a Catalunya ja repre
senta el 20% dels contagis de 
Covid, per la qual cosa Salut 
vol avançar en la vacunació. 
En aquest sentit, la secretària 
general de Salut, Meritxell 
Masó, va explicar que en la 
setmana final de maig, l'últi
ma de la qual es tenen dades 
validades, aquesta soca repre
sentava el12% dels contagis, 
però la primera setmana del 
juny els responsables de Salut 
calculen que podria situar-se 
entorn del20%. Els exper ts 
pronostiquen que en les prope
res setmanes aquesta variant 
serà la dominant i desplaça
rà l'Alfa - la britànica-, com 
aquesta va fer al seu torn amb 
la majoritària durant la segona 

Avanç en la vacunació. El21o/o de lleidatans de 40 a 44 anys ja té una 
dosi, mentre que és el 51% entre e ls de 45 a 49 anys. 

onada, la de Wuhan. En aquest 
context, Masó va destacar la 
importància d'accelerar la va
cunació. "La següent franja 

d'edat serà la de les persones 
de 30 a 39 anys i la decisió de 
quan s'obre el seu torn l'anun
ciarà avui el conseller de Salut, 

Josep Maria Argimon, en una 
visita a Alcarràs." Tot i així, 
Masó va afirmar que "com 
més aviat comencem amb les 
següents edats i les puguem 
vacunar alhora encavalcant 
les franges d'edat [la de 30 a 
39 anys, de 20 a 29 i de 12 a 
19] millor". De fet, va confiar .a 
no haver d'esperar a mitjans de 
setembre per vacunar els ado
lescents als centres educatius i 
poder fer-ho abans. 

Actualment, a Lleida, el 
46,1% de la població té una 
dosi i el30,4% està immunit
zada, mentre que a Catalunya 
és del44,2% i del26,9%, res
pectivament. Així mateix, l'al
calde de Lleida, Miquel Pueyo, 
va rebre ahir la segona dosi 
d'AstraZeneca. 

SEGRE I 
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Transfronterers 
vacunats, amb 
certificat Covid 
I LA SEU I Veïns de l'Alt Urgell 
que treballen a Andorra i han 
completat la seua vacunació 
poden sol·licitar el certifi
cat Covid de la Unió Euro
pea, segons l'ICS. La petició 
pot fer-se per telèfon o via 
WhatsApp al número 638 
681 852 perquè Salut intro
dueixi les dades a l'historial 
personal sanitari. Els treba
lladors transfronterers ne
cessiten aportar el certificat 
que emet el ministeri de Salut 
d'Andorra. Es pot recollir en 
centres d'atenció primària 
del Principat o demanant-lo 
al metge de capçalera, infor
maC. Sans. 

Sense mascareta 
a l'aire lliure 
a Andorra 
I ANDORRA LA VELLA I El consell 
de ministres d'Andorra va 
aprovar ahir eliminar a par
tir d'avui l'obligació d'utilit
zar mascareta a l'aire lliure, 
encara que continuarà sent 
obligatòria a dins d'edifi
cis. Tanmateix, el govern 
del Principat va recomanar 
seguir portant-la "en espais 
oberts amb molta gent o 
quan la distància de segure
tat no sigui suficient". 

La incidència de la Co
vid-19 al país veí va tornar a 
baixar ahir amb només dos 
positius detectats en les últi
mes hores i 75 casos actius, 
informa C. Sans. 

Tancada la llar d'infants 
de la Vall de Boí 
I LLEIDA I La llar d'infants de 
la la Vall de Boí està tanca
da al detectar un contagi de 
Covid en un alumne, segons 
el departament d'Educació, 
cosa que ha obligat a confinar 
disset persones. A Lleida, hi 
havia 14 aules(+ 1) i 297 per
sones aïllades (-11) 

La incidència més baixa 
a Espanya en deu mesos 
I MADRID I La incidència acu
mulada de contagis de Covid 
a Espanya en els últims 14 
dies va baixar ahir per prime
ra vegada des del12 d'agost 
dels 100 casos per 100.000 
habitants, i es va situar en 98. 

La UE obre fronteres 
als turistes dels EUA 
1 BRUSSEL·LES 1 Els països de la 
Unió Europea van acordar 
obrir les fronteres als turistes 
dels Estats Units, però con
tinuen limitant l'entrada a 
un grup reduït de països, del 
qual encara mantenen fora 
el Regne Unit. 

cfarre
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MUNICIPIS BITATGE 

Un micropoble de l'Alt Urgell paralitza pisos 
turístics que impulsa un inversor forà 
Cabó suspèn llicències durant un any per regular-los i evitar problemes de mobilitat i aigua li Se suma 
a al I G .. o límit a a u es s all o a ents o p1 e eue r.e -ho aviat 

C. SANS I R. R. 
1 LA SEU D'URGELL 1 Cabó, un micro
poble de l'Alt Urgell amb tot just 
noranta veïns censats, ha para
litzat els habitatges d'ús turístic 
(HUT) al municipi, després de 
constatar que un inversor forà 
havia començat a comprar pi
sos a la localitat per donar-los 
aquest ús. L'ajuntament ha 
emès un edicte de suspensió 
de llicències, que li atorga un 
termini d'un any per regular 
aquesta activitat. L'alcalde, Jo
sep Marquès, va explicar que 
pretenen "frenar conflictes amb 
els veïns" i evitar "problemes 
d'aparcament i de proveïment 
d'aigua" derivats de l'arribada 
de turistes. 

La suspensió arriba quan l'in
versor ja ha adquirit un habi
tatge al centre històric i temp
tejava la compra d'un altre. El 
primer, de poc més de 60 metres 
quadrats, "volen rehabilitar-lo 
i llogar-lo per a un màxim de 
quinze persones", va afirmar 
l'alcalde, que considera aquest 
projecte "una barbaritat". "No 
atorgarem llicència llevat que 
plantegin un altre ús per a la 
casa", va dir. La regulació que 
prepara el consistori s'incorpo
rarà a la planificació urbanísti
ca i s'aplicarà tant a Cabó com 
als nuclis agregats del Vilar i el 
Pujal. 

Cabó no és aliè al turisme. De 
fet, té una casa de turisme rural 
amb capacitat per a trenta per
sones. Es al nucli antic de Cabó 
i, segons Marquès, n'hi ha prou 
per si sola per generar proble
mes d'aparcament, en especial 

ENERGIA LITIGI 

Vista del poble de Cabó, a l'Alt Urgell. 

GAIREBÉ 20.000 PLACES 

Actualment hi ha 3.587 
pisos d'ús turístic a les 
comarques de Lleida que 
sumen 19.729 places 

en cap de setmana. "Aparquen 
de qualsevol manera i impedei
xen el pas dels veïns que viuen 
al centre històric", va assegurar. 
"No volem que el problema vagi 
a més", va dir. 

A Cabó viuen unes trenta 
persones de forma estable, tot 
just una tercera part del cens 
oficial. Tanmateix, la població 
arriba a triplicar-se en cap de 
setmana i vacances. "A més de 
la residència turística hi ha se
gones residències, i tot això que 

acaba coHapsant el nucli antic", 
va recalcar l'alcalde. 

Durant els últims anys, dife
rents municipis han regulat la 
implantació de pisos d'ús turís
tic. Actualment n'hi ha 3.587 i 
sumen 19.729 places. Un dels 
principals motius per posar-hi 
límit és evitar que encareixin 
el preu del lloguer residencial. 
Vielha va ser el primer i el va 
seguir Ager, i per la seua banda 
la Cerdanya ha suspès també 
llicències per regular aquesta 
activitat. Les iniciatives per fer
ho es donen en un moment en 
el qualla pandèmia ha afavo
rit l'arribada a pobles rurals de 
nous habitants procedents de 
les ciutats. Tanmateix, un es
tudi de la UdL adverteix sobre 
vuitanta-nou municipis en risc 
de despoblació. 

El TSJC torna a avalar el rebut de 
la llum d'Endesa a la Vall Fosca 
Rebutja un recurs de veïns contraris a aquestes factures 

R.R. 
I LLEIDA I El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
tornat a avalar les factures de la 
llum d'Endesa als habitants de 
la Vall Fosca. En una sentència 
del passat 10 de juny, rebutja 
un recurs presentat per veïns 
contraris a aquests rebuts, l'IVA 
dels quals és més car que el ma
teix consum elèctric. El TSJC ja 

havia donat per bona la factu
ració de la companyia en una 
primera resolució del2016. Des 
d'aquella primera sentència, fa 
cinc anys, hi ha hagut canvis en 
la normativa sobre l'IVA, reso
lucions d'Hisenda i sentències 
del Suprem i del Tribunal de 
Justícia de la UE sobre litigis 
relacionats amb aquest impost. 
Tot plegat feia pensar als con-

traris als rebuts d'Endesa que 
aquesta vegada podrien obtenir 
una resolució favorable. No ha 
estat així, i la nova sentència 
ha caigut com una gerra d'ai
gua freda sobre les expectatives 
d'aquest col· lectiu. La sentència 
arriba quan s'han reprès els talls 
de llum. Afecten mitja dotzena 
de veïns que, en lloc de pagar 
el que demana la companyia als 

la zona de Salardú on Na ut Aran preveu pisos socials. 

Na ut Aran projecta pisos socials i 
habilitar locals com a habitatg_es 
• El ple de Naut Aran va 
aprovar ahir dos projectes 
per dotar el municipi d'ha
bitatges socials, els primers 
des dels divuit que es van 
construir a Arties el 2003. 
El primer planteja edificar 
trenta pisos socials a Salardú, 
i l'altre obre la porta a habi
litar locals comercials buits 
per a ús residencial (vegeu 
SEGRE del27 de desembre). 
L'ajuntament v51 paHiar així 
l'absència d'habitatge asse
quible en aquest municipi, 
on segones residències i im
mobles de lloguer turístic 
disparen els preus. 

seus rebuts, liquiden només el 
que creuen ajustat al contrac
te del1927. Aquest acord va 
establir un preu pel subminis
trament elèctric molt inferior 
al de qualsevol tarifa actual a 
canvi de la cessió fa gairebé un 
segle de terreny comunal per a 
instaHacions hidroelèctriques. 
Un acord entre Endesa i l'ajun
tament de la Torre de Capdella 
preveu el pagament fraccionat 
de factures per liquidar des del 
2015. El consistori el va defen
sar com a mitjà per posar fi als 
talls i va assegurar que recla
maria la devolució d'un IVA 
que considera erroni. Part dels 
veïns, encapçalats per la CUP, 
ho van considerar connivència 
amb la companyia. 

El canvi a les normes ur
banístiques per als pisos de 
lloguer social a Salardú va 
rebre l'aprovació inicial. 
Inclou ampliar el pàrquing 
amb 290 places subterrànies 
i equipaments com un cen
tre de dia, una biblioteca i un 
gimnàs. Suposarà una inver
sió d'uns 8 milions d'euros, 
dels quals el consistori n'ha 
obtingut 2,5 amb la venda 
de solars a Baqueira i Arti
es. Quant a habilitar locals 
com habitatges, el projecte 
va rebre l'aprovació provisi
onal i se sotmetrà al vistiplau 
d'Urbanisme. 

L LES CLAUS 

Contracte del1927 
· I A canvi de sòl per a instal·la

cions elèctriques, van obtenir 
una quota de subministrament 
gratuït i un altre a un preu molt 
inferior al de qualsevol tarifa. 

Un litigi entorn de l'IVA 
I Endesa aplica l'IVA sense cap 
bonificació, per la qual cosa és 
més car que el mateix subminis
trament elèctric. Ajuntament i 
veïns ho creuen contrari al con
tracte del 1927, si bé el consisto
ri i molts afectats han pagat per 
reclamar després; i altres rebut
gen liquidar el que els demanen 
i consideren que els talls són un 
acte de coacció. 

J 
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POLÍTICA NOMENAMENTS 

Bernat Solé i Ramon Farré ahir a la delegació a Lleida. 

Solé i Farré formalitzen el relleu 
a la delegació del Govern 
I LLEIDA I El nou delegat de la 
Generalitat a Lleida, Bernat 
Solé, i el seu predecessor en 
el càrrec, Ramon Farré, van 
dur a terme ahir l'acte formal 
del relleu al capdavant de la 
delegació. Solé va reconèixer 

i va agrair la "bona feina" 
duta a terme per Farré i va 
manifestar la necessitat d'"u
na reactivació econòmica i 
social del país", que necessà
riament s'ha de plantejar en 
clau territorial, va dir. 

John Carlin, en la jornada d'il·lustració de Balaguer 
I BALAGUER I El periodista i escriptor John Carlin i l'iHustra
dor Oriol Malet donaran avui el tret de sortida a la primera 
jornada professional d'Il·lustració i Disseny Gràfic de Bala
guer, organitzada per la Paeria, i que se celebrarà a la plaça 
Mercadal. Fins diumenge està prevista la presència d'un gran 
nombre d'iHustradors en tallers i conferències. 

Debat sobre turisme i territori a la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR I La Pobla de Segur acollirà dissabte una 
jornada tècnica organitzada per l'entitat P irineu 2030 per 
debatre sobre el model territorial actual i el turisme de tem
porada. Es debatrà sobre els diferents pilars que han de 
vertebrar el turisme al Pirineu, com la cultura, els serveis 
públics, el sector primari i l'economia social. La jornada se 
celebrarà al pavelló municipal. 

Ajuntament de Vallfogona de Balaguer 

EDICTE 

APROVAT INICIALMENT per l'Ajuntament Ple en sessió de data 9 de juny 
de 2021, l'acord següent en matèria d'urbanisme: 

1r- APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE NN.SS., 
redactada per l'arquitecte RAMON LLOBERA SERENTIL i l'arquitecte tècnic 
JOSEP CASES ROCA, expedient núm. 38 dels de modificació puntual de 
NN.SS del planejament: . 
CANVI DE LOCALITZACIÓ SISTEMA ZONA LLIURE O VERDA I SISTEMA 
D'EQUIPAMENTS /NUCLI DE l'HOSTAL NOU I LA CODOSA, E per V i 
viceversa, zona lliure verda C/Gaspar de Portolà, Francesc Macià, del Lli i 
de la Noguera (superfície 2.619,95 m2) per espaí d'equipaments situat al C/ 
Gaspar de Portolà i C/Noguera (superfície 2.708,09 m2). 

2n - SUSPENSIÓ DE lliCÈNCIES en l'àmbit, atès que implica noves 
determinacions del règim urbanístic d'acord amb el que determina l'art. 
73.2 del Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost. 

S'exposa al públic l'expedient de la seva raó per termini d'un mes, comptat 
des de l'un demà de la seva publicació en el B.O. de la Província i diari de 
més difusió, als efectes de presentació de reclamacions ilo al·legacions en 
compliment del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme/, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer. 

La documentació es podrà consultar en l'apartat: URBANISME de la web 
de l'Ajuntament, www.vallfogona.ner. 

Vallfogona de Balaguer, 15 de juny de 2021 
L'ALCALDE 
Xavier Castellana Benseny 
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Sense comptadors intel·ligents 
en 13 pobles de la Noguera 
Denuncien que no poden tenir un control del consum elèctric 
per franges horàries li La distribuïdora ja installa els digitals 

E. FARNELL 
I AGER I Els veïns d'almenys tret
ze pobles de la Noguera no dis
posen encara de comptadors 
intel·ligents o de telegestió de 
llum, per la qual cosa no poden 
fer les seues pròpies lectures 
de consum i transmeten les 
dades en temps real. Només 
poden saber el consum total 
de kW gastats sense saber el 
consum per franges horàries. 
Veïns d'Ager han denunciat 
que malgrat els canvis a la 
factura elèctrica, en vigor des 
del passat 1 de juny, no poden 
tenir control sobre el seu pro
pi consum elèctric perquè la 
companyia distribuïdora no 
ha canviat els comptadors, i a 
la majoria de cases del poble 
encara hi ha els antics. 

Aquest col·lectiu de veïns as
segura que el canvi de comp
tadors és obligatori per llei i 
havien d'estar canviats des del 
2018, per poder estimar els 
consums reals i fixar el preu 
del consum horari. El canvi a 
comptadors inteZ.Zigents per
met discriminar el consum 
per hores en lloc d'acceptar 
un preu fix diari. Aquesta és 
l'única opció per als que no
més disposen de comptadors 
antics, que no poden estimar 
el consum en temps real. Per 
la seua part, des de la compa
nyia distribuïdora, Eléctrica 
del Montsec, van assegurar que 
s'estan canviant molts compta-

GENERALITAT TURISME 

Imatge d'arxiu de la reforma d'una línia elèctrica a Ager. 

CONSUM REAL 

Els digitals permeten 
distingir el consum per 
hores en lloc d'acceptar 
un preu fix diari 

dors en aquests tretze munici
pis, com a Àger, les Avellanes, 
Os de Balaguer o Camarasa, 
entre d'altres, "precisament 
perquè es pugui tarifar i fer 
lectures correctes i reals de 
consum". No obstant, van as
segurar que en algunes zones 
de la Noguera amb infraestruc
tures elèctriques antigues no es 

podran instaHar aquest servei 
de telegestió, com per exem
ple en nuclis com els Masos de 
Millà, granges o explotacions 
agrícoles. "En aquests casos la 
lectura continuarà sent esti
mada i es farà manualment", 
van explicar des de fonts de la 
distribuïdora. 

Veïns d'Àger han presentat 
una queixa al departament 
d'Acció Climàtica exigint el 
canvi dels cotp.ptadors per 
fer una lectura correcta del 
consum elèctric en temps re
al. Per la seua part, el consis
tori d'Àger també ha sol·lici
tat a l'empresa el canvi dels 
comptadors. 

Les estacions de muntanya i el 
Montsec obren la temporada 
FGC presenta l'oferta d'estiu de Boí Taüll i el PAM 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) va presentar 
ahir la temporada d'estiu de 
les estacions de muntanya de 
la seua propietat i d'altres equi
paments que gestiona com el 
Parc Astronòmic del Montsec 
(PAM), que promociona per 
primera vegada dins de l'ofer
ta de l'empresa pública. Una 
altra de les novetats d'aquest 
any, segons la nova presiden
ta de FGC, Marta Subirà, és 
la digitalització de la compra i 
gestió d'entrades per a totes les 
destinacions de Ferrocarrils, la 
qual cosa inclou oferta d'estiu i 
també d'hivern. En aquest sen
tit, Subirà va assenyalar que a 
partir de la pròxima tempora
da d'esquí calculen que el 80 
per cent de les operacions de 

compra de forfets seran digitals 
o online. 

En aquest punt, val a desta
car el passi Pirineus 365, una 
targeta recarregable vàlida per 
a tota l'oferta de FGC. Quant 
a la campanya d'estiu, el Parc 

OFERTA 

Aposta de Ferrocarrils 
per la sostenibilitat 
• La presidenta de FGC, Mar
ta Subirà, va destacar que les 
propostes estan "distribuïdes 
en diferents punts" de Catalu
nya i que s'ha dut a terme una 
aposta que va qualificar com a 
molt decidida per la sostenibi
litat i la digitalització. 

Astronòmic estrenarà 1'1 de 
juliol la pel·lícula Pirineus la 
Nuit, una projecció transfron
terera sobre el cel del Montsec, 
entre moltes altres activitats. 
Boí Taül!, per la seua part, ofe
rirà per primera vegada activi- · 
tats d'estiu a la cota 2000. En 
concret, preveu recorreguts 
guiats en bicis elèctriques pel 
domini de l'estació i un circuit 
infantil de BTT i bicicleta elèc
trica. Les estacions del Pallars 
no tenen oferta concreta d'es
tiu, més enllà dels atractius 
amb què compten a la comar
ca, entre esports d'aventura, 
Parc Nacional o el Parc Natural 
de l'Alt Pirineu. Subirà va re
marcar que "tenim propostes 
els 365 dies de l'any per a totes 
les famílies molt vinculades a 
la naturalesa". 
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Performance per reivindicar el paper de la dona a la Fàbrica Trepat 
El Museu Trepat de Tàrrega 
va acollir ahir una acció ar
tística que reivindica el paper 
de la dona en aquesta antiga 
factoria de la ciutat. Es tracta 

d'una creació col·lectiva duta 
a terme per alumnes de lr de 
Batxillerat d'Arts Escèniques 
de l'EASD Ondara de Tàrrega 
i plasmada com un "espectacle 

performàtic". La proposta, titu
lada Projecte Matriu: absència 
i presència de la dona a la Fà
brica Trepat, es repetirà demà 
en diverses funcions. 

Campanya de Tremp i el consell comarcal 
del Juss contra el mal tracte a gent gran 
L'Espai Cultural La Lira de Tremp va acollir dimarts una 
jornada contra el maltractament a la gent gran amb la 
presentació de la campanya Tracta'm bé, impulsada pel 
consistori i el consell comarcal del Pallars Jussà. 

' 

Orles a alumnes d'un 
curs a la Seu d'Urgell 

El Parc Olímplic del Segre de la Seu d'Urgell va acollir ahir 
l'entrega d'orles dels cinc alumnes del curs d'auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic del programa PFI-PTT. 

Reconeixement a alumnes de projectes 
d'edificació de l' S To e 1 

Alumnes de lr del cicle formatiu de grau superior de Pro
jectes d'Edificació de l'INS Torre Vicens han estat premi
ats a la I olimpíada Enginyeria en l'edificació construint 
amb enginy i participaran en la final estatal. 

Torneig d'escacs amb 30 
jugadors a l'Al U geli 

La Seu va ser l'escenari el cap de setmana de la segona edició 
del Torneig d'Escacs de Sant Joan. L'activitat va comptar amb 
la participació de 30 jugadors, 5 dels quals van jugar online. 

' HORO'irQp 
ARlES 21-111 I 19-IV. 
Actualitzeu la vostra forma de vida i 
com passeu el temps lliure. Enfo-

queu-vos en l'exercici que ajudi a desenvolupar 
força. Adopteu un nou enfocament de vida. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Feu alguna cosa que augmenti la ne
cessitat de fer coses. Un canvi us ajudarà 

a reinventar-vos i donarà un nou sentit a tot. 
Poseu en marxa un pla nou. 

BESSONS 21 -V I 20-VI. 
No cregueu tot el que sentiu. Llegiu la 
lletra petita abans d'estar d'acord amb 

una cosa que pot complicar-vos la vida. La dis
ciplina i la bona feina donaran beneficis. 

CAN CER 21-VI I 22-VII. 
Feu de casa vostra un lloc d'amor, tran
quil·litat i felicitat. Abraceu la singula-

ritat que us envolta i les persones que estimeu. 
Compartiu els sentiments. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Sigueu observadors i busqueu la veritat. 
Compartiu només la informació que 

podeu verificar. Allunyeu-vos de la controvèrsia 
inútil. Enfoqueu-vos en el creixement personal. 

VERGE 23-VI II I 22-IX. 
Qüestioneu el que soni massa bo per 
ser vàlid. Obteniu el que voleu per escrit 

i evitareu endur-vos decepcions. Sigueu honestos 
amb vosaltres sobre el que sentiu. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Una ment oberta absorbirà informació 
valuosa. Controleu-vos quan tracteu 

amb gent que és incapaç de canviar. Seguiu amb 
els vostres assumptes. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Algú amb qui connecteu us oferirà in
formació valuosa que canviarà la forma 

en què viviu la vida i us ajustareu als canvis que 
succeeixen al vostre voltant. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Aneu amb compte quan tracteu amb 
socis, col·legues o qualsevol persona 

que no comparteix la vostra opinió. Treballeu 
amb diligència cap a un objectiu concret. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Estireu les cames, sortiu a caminar, con
templeu el paisatge i reflexioneu sobre 

el que voleu fer. Les idees singulars us encorat
jaran a provar alguna cosa nova. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Aneu amb compte amb la gent. Algú us 
causarà una falsa impressió. Preneu la 

iniciativa d'investigar i conrear les vostres idees 
perquè s'adaptin a les necessitats. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Comproveu què està passant a la vostra 
vida abans de criticar algú. La veritat 

importa i poder confiar en les persones més pro
peres marcarà la diferència. 
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