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EQUIPAMENTS UNERARIS 

Bellpuig vota a favor del 
tanatori amb crematori 
La consulta veïnal se salda amb un 58% de vots favorables li 

LAIA PEDRÓS 

et o 1 j .... ~o en una \ orac1o otd ... r... nt re emàtica 

nicipi almenys des del gener 
del2016. 

Argimon es va reunir amb personal sanitari del Pallars. 

I BELLPUIG I La votació que l'ajun
tament de Bellpuig va organit
zar perquè els veïns es pronun
ciessin sobre el projecte d'un 
tanatori amb crematori per 
incinerar cadàvers s'ba saldat 
a favor d'aquest equipament 
funerari, promogut per una 
empresa privada. Va rebre 632 
vots a favor, el 58% dels 1.095 
emesos, davant de 436 sufragis 
en contra i 27 en blanc. Hi van 
participar el32% dels cridats 
a votar, un total de 3.458 per
sones a partir dels setze anys 
d'edat i empadronades al mu-

L'alcalde, Jordi Estiarte, 
va destacar que la participa
ció "ha estat molt elevada". 
"L'empresa que va gestionar 
la consulta ens va dir que un 
15% ja era un èxit i hem doblat 
aquest percentatge", va apun
tar. Estiarte va indicar que el 
projecte "genera certa contro
vèrsia, com demostra l'alta par
ticipació". El primer edil va fer 
una valoració "molt positiva" 
de la consulta i va afegir que 
"no hauria de ser una excep
ció, sinó la dinàmica habitual 

en les administracions locals". 
L'ajuntament de Bellpuig s'ha
via compromès a respectar el 
resultat de la consulta, fos qui
na fos la participació. Després 
de conèixer-lo, el consistori va 
corroborar que iniciarà els trà
mits perquè el projecte pugui 
ser una realitat. La consulta 
va ser 100% telemàtica1 una 
votació pionera en una admi
nistració pública catalana. Va 
començar el21 d'abril i es po
dia participar des de qualsevol 
dispositiu amb accés a internet 
o en el punt de votació en e l 
consistori. 

Argimon s'entrevista amb el 
personal mèdic del Pallars 
I TREMP I El conseller de Salut, 
Josep Maria Argimon, es va 
reunir ahir a Tremp amb la 
direcció i els professionals de 
l'hospital del Pallars, i tam
bé amb representants de les 
diferents àrees bàsiques de 

L'hotel de Masia Salat 
podrà ser una residència 
I LLEIDA I La comissió d'Urba
nisme de Lleida va autoritzar 
ahir el canvi d'ús de l'hotel 
de Masia Salat, a les Borges, 
per convertir-lo en residèn
cia per a la tercera edat. Es 
va aprovar de forma defini
tiva, però l'entrada en vigor 
està condicionada a canvis al 
document. 

Aran obrirà el coworking 
en les properes setmanes 
I VIELHA I El Conselb d'Aran 
obrirà en les properes setma
nes els espais de coworking 
del Hub d'Innovació Rural i 
la CEl de Casau, després que 
el ple aprovés ahir la regula
ció d'aquestes oficines. 

Turisme per a persones 
amb mobilitat reduïda 
I LA SEU I L'Alt Urgell estrena 
una ruta turística guiada apta 
per a persones amb mobili
tat reduïda pels carrers de la 
Seu, titulada Les muralles de 
la Seu medieval. 

Jornada a l'Urgell 
sobre bioconstrucció 
1 BELIANES I Belianes va aco
llir ah1r una jornada sobre 
bioconstrucció i eficiència 
energètica, que va abordar la 
possibilitat d'utilitzar cànem 
com a material per a obres, 
informa L. Pedrós. 

Enganxen 'rojigualdas' 
al consistori d'Alcoletge 
I ALCOLETGE I L'ajuntament d'Al
coletge es va despertar ahir 
amb banderes espanyoles 
enganxades als vidres en les 
quals es podia llegir "això és 
Espanya". Van ser retirades 
al cap de poques hores. 

salut de la comarca. Va ser 
durant la primera jorna
da d'una visita de dos dies 
al Pirineu que prosseguirà 
avui a Aran, on el conseller 
es reunirà amb el Conselb 
Generau. 

El Terral I esdevé tot un 
aparador del motor 
Una desena de vehicles 
d'ocasió i maquinària agrícola se citen 

ls jardins del Terrall es
devenen de nou un gran 
aparador a cel obert del 

vehicle de segona mà. 
A la crida del cinquè Bor

ges Motor, en més de 3.000 
metres quadrats desplegaran 
la seua oferta un total de nou 
expositors de vehicles d'ocasió 
i un dedicat a la maquinària 
agrícola, provinents tant de les 
Borges com d'altres municipis 
de Ponent. Tal com va fer palès 
l'alcaldessa, Núria Palau, en 
la presentació del certamen, 
"referma cada any el seu lide
ratge, amb una gran satisfac
ció per part d'expositors i visi-

tants i unes xifres que animen 
a continuar oferint els millors 
vehicles". El repte serà supe
rar les xifres de l'any passat, 
quan es van aplegar més de 
1.700 visitants que van poder 
examinar uns 160 vehicles. El 
certamen es tancava amb 25 
vendes entre furgonetes, cot
xes d'ocasió, vehicles elèctrics, 
tractors i atuells per treballar 
la terra i el camp. 

La inauguració de la fira 
Borges Motor tindrà lloc avui a 
les sis i anirà a càrrec del presi
dent del Reial Club Automòbil 
de Catalunya (RACC), Josep 
Mateu. 

El mercat de la ganga, amb 
música i sortejos, atractiu afegit 
• Per arrodonir el cap de set
mana, el saló de motor coinci
dirà dissabte amb tot un clàssic 
del calendari borgenc, el mer
cat de la ganga. 

Com de costum, els co
merciants locals muntaran 
parades al voltant de la pla
ça 1 d'octubre i davant les se
ues botigues, on posaran a la 
venda articles a preus força 
rebaixats. A banda de gaudir 
de les ofertes, el públic podrà 
gaudir de la música, inflables o 
ser agraciat amb un dels 4 vals 
per valor de 50 euros sortejats. Se celebrarà dissabte al matí. 

El president del RACC inaugurarà avui a les sis el certamen. 
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SUCCESSOS PATRIMONI 

Detinguts dos veïns del Pla per 
l'atac vandàlic al Pilar d'Almenara 
Van fer els grafitis el març de l'any passat en una torre protegida del segle XI li La 
neteja de les pintades al monument han costat més de 7.000 euros 

Imatge dels grafitis que van aparèixer a l'interior i l'exterior del Pilar d'Almenara. 

A. GUERRERO IL. PEDRÓS 
I AGRAMUNT 1 Els Mossos d'Es
quadra van arrestar dilluns a 
Mollerussa dos homes, de 25 i 
29 anys i veïns del Pla d'Urgell, 
acusats de l'atac vandàlic amb 
grafitis al Pilar d'Almenara, a 
Agramunt, el març del 2021, 
com va avançar SEGRE. 

Els dos homes, d'origen 
sud-americà, van ser arrestats 
com a presumptes autors d'un 
delicte contra el patrimoni his
tòric i van quedar en llibertat 
després de declarar a comissaria 
amb l'obligatorietat de presen
tar-se al jutge de Cervera quan 
siguin requerits. Els treballs per 

SUCCESSOS DROGUES 

Acusats de 
traficar amb 

• • •• mar1a 1 coca1na 
a Balaguer 
I BALAGUER I Els Mossos d'Esqua
dra van detenir dimecres passat 
a Balaguer dos parelles acusa
des de traficar amb drogues des 
del mateix bloc de pisos del car
rer Ponent de la capital de la No
guera. Els investigadors van in
tervenir 907 grams de marihua
na -la major part en embolcalls 
individuals preparats per a la 
venda- , 3,6 grams de cocaïna, 
3,8 grams d'haixix, 2.475 euros, 
dos balances de precisió i estris 
i materials relacionats amb el 
tràfic de drogues. 

Durant els últims mesos han 
augmentat molt les operacions 
policials que s'han portat a ter
me contra el tràfic de drogues a 
les comarques de Lleida, sobre
tot per l'increment de les plan
tacwns de marihuana, moltes 
vegades camuflades en camps 

retirar-les han ascendit a més de 
7.000 euros, segons ha pogut 
saber aquest diari. 

Els grafitis van aparèixer a la 
torre, del segle XI i declarada 
Bé Cultural d'Interès Nacional 
des del1985, el17 de març del 
2021. 

Van fer pintades tant a l'ex
terior com a l'interior del pilar. 
Al tractar-se d'un delicte con
tra el patrimoni històric, agents 
de la Unitat d'Investigació de 
Cervera es van fer càrrec de les 
diligències i van començar amb 
un detallat informe fotogràfic 
dels danys. 

A continuació, amb la infor-

mació recopilada, els investi
gadors van buscar altres pinta
des amb elements similars, ja 
que els seus autors acostumen 
repetir firmes o símbols per 
augmentar l'eco de les seues 
accions. 

Els Mossos van localitzar 
pintades d'estil similar per in
ternet en països de Sud-amè
rica i en diferents poblacions 
de l'Urgell i del Pla d'Urgell. 
Concretament, van comprovar 
que, a Mollerussa, la Policia Lo
cal i els Mossos van denunciar 
un grup de joves per fer grafi
tis en diferents espais urbans. 
Aquests fets van permetre als 

de panís. Imatge del material decomissat pels Mossos a Balaguer. 

investigadors concretar la iden
titat dels presumptes autors. 

Valor històric 
Per la seua banda, l'alcaldes

sa d'Agramunt, Sílvia Fernan
dez, va afirmar que "s'ha fet 
justícia". La primera edil va 
felicitar i va agrair "la bona 
feina" de la policia autonòmi
ca. Així mateix, va afegir que 
"encara que només es tracti 
d'un dany patrimonial, per als 
veïns d'Agramunt i d'aquesta 
zona és considerat com un dany 
personal, ja que és un monu
ment històric de gran valor i 
és patrimoni de tots". 

SEGRE 
Dtvendres, 6 de maig del 2022 

..,: -----------
RURALS 

Barbacoa a la Cerdanya. 

Precinten 
barbacoes per 
risc de foc 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els Agents Rurals con
tinuen treballant en la pre
venció d'incendis inspecci
onant les àrees recreatives i 
comprovant que les barbaco
es estan en bones condicions 
i compleixen la normativa. 
Així, per exemple, han pre
cintat barbacoes en diferents 
comarques del Pirineu com a 
Alta Ribargorça, Pallars Jus
sà, Pallars Sobirà, Alt Urgell 
i la Cerdanya. Així doncs, 
en cas que no compleixin les 
condicions de seguretat, les 
clausuren per evitar possi
bles incendis forestals. Si es 
corregeixen les deficiències, 
les reobren. 

Accidents a Mollerussa 
i les Valls de Valira 
I MOLLERUSSA I Una conducto
ra va resultar ferida ahir a la 
tarda al xocar amb el cotxe 
contra un turisme estacionat 
al passeig de la Salle de Mo
llerussa, segons van informar 
els Bombers de la Generali
tat. L'accident es va produir 
a les 19.23 hores. A Os de 
Civís, a les Valls de Valira, 
un conductor va ser evacuat 
a l'hospital de la Seu després 
f'una sortida de via. 

Sense nous jutjats 
per a la província 
I MADRID I El Consell General 
del Poder Judicial va dema
nar ahir al ministeri de Jus
tícia que dels setanta nous 
jutjats que crearà en els prò
xims mesos a tot l'Estat, dot
ze siguin a Catalunya, encara 
que cap a les comarques de 
Lleida. 

Els Mossos d'Esquadra 
creen una fundació 
I BARCELONA I L'Associació 
d'Amics de la Policia de la 
Generalitat ha constituït la 
Fundació Mossos d'Esqua
dra per atendre els projectes 
i iniciatives del cos policial i 
contribuir al benestar dels 
~gents i els seus familiars. 
Es una entitat solidària, as
sistencial i d'assessorament. 
El director serà Pere Ferrer. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

11Eis Jocs s'han de fer sí o sí'' 
És la conclusió a què es va arribar a la sessió del Cercle d'Economia en què va intervenir el president 
del COE, Alejandro Blanca I agones firmarà el a 27 el decret per convocar la consulta 

AG~NCIES 
I BARCELONA I "Els Jocs han de fer
se sí o sí." És la conclusió a la 
qual van arribar dimecres pas
sat els participants en Ja sessió 
del Cercle d'Economia, entre 
els quals el president del Co
mitè Olímpic Espanyol (COE), 
Alejandro Blanca. En la jornada 
dels empresaris es van destacar 
els beneficis que portarien per al 
país. Blanca va dir que en només 
17 dies vindran 2.200 espor
tistes, 2.000 tècnics i també els 
representants de més de 100 co
mitès olímpics de tot el món. El 
gran impulsor dels Jocs també 
va parlar de l'eco mediàtic i de 
la gran repercussió que tindrà 
qui aconsegueixi organitzar-los. 
Sí que es va referir a la "sosteni
bilitat mediambiental", un dels 
impactes dels Jocs que preocu
pen una part del territori. S'ha 
de recordar que Alejandro Blan
ca ha fixat la data del20 de maig 
com a termini límit per arribar 
a un acord amb Aragó perquè 
s'integri a la candidatura. 

Per una altra banda, la con-

sellera de Presidència de la 
Generalitat, Laura Vilagrà, va 
anunciar ahir que el president 
del Govern, Pere Aragonès, pre
veu firmar el decret de convo
catòria de la consulta sobre els 
Jocs Olímpics d'Hivern el dia 
27 d'aquest mes amb què do
narà "el tret de sortida a aques
ta consulta, a aquest procés de 
campanya". 

Vilagrà va fer l'anunci durant 
una compareixença a la Comis-

CAMPANYA DEL 'S(' I EL 'NO' 

Vilagrà diu que el Govern 
només informarà i partits 
i entitats seran els que 
buscaran el'sí' o el'no' 

sió d'Assumptes Institucionals 
(CAl) del Parlament, en la qual 
va recordar que el Govern cata
là es limitarà a informar sobre 
el projecte durant la campanya, 
i que els partits i entitats seran 
els que facin campanya a favor 

Lamban: "Espanya 
no pot cedir 
davant de 
Catalunya" 

Laura Vilagrà durant la compareixença al Parlament. 

• El president d'Aragó, 
Javier Lamban, va asse
gurar ahir que no es pot 
permetre una candidatura 
que no sigui igualitària i 
equilibrada entre Aragó 
i Catalunya perquè seria 
reconèixer que "només 
es pot conviure amb Ca
talunya" si se cedeix a 
les seues exigències i ni 
ho farà Aragó ni l'hi pot 
permetre Espanya. Lam
ban va tornar a compa
rèixer davant del Ple de 
les Corts per respondre, a 
petició del Partit Popular, 
als "menyspreus reiterats 
i atacs continuats" del go
vern de la Generalitat per 
a la candidatura conjunta 
als Jocs del2030. 

del sí o del no a la candidatura 
olímpica. 

"Que quedi clar que la tasca 
del Govern és impulsar aquest 
procés de campanya i d'infor
mació", va assenyalar Vilagrà 
sobre la doble consulta, que se 

celebrarà el 24 de juliol simul
tàniament a la vegueria d'Alt 
Pirineu i Aran -se'ls consultarà 
sobre si volen o no la candida
tura- i a les comarques del Ber
guedà, Ripollès i Solsonès, sobre 
si volen implicar-s'hi. 
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El corder i. la 
ramaderia, eixos 

de girella, novetat de la fira que estrena una mostra 
de formatges d'ovella i recupera el Pallars Food F est 

remp reivindica actius del 
Pallars com el corder i la 
ramaderia convocant una 

nova edició de la fira. Novament 
presencial, engega motors dis
sabte amb una novetat, un es
morzar de girella amb cap i pota 
cuinat pel xef Sergi de Meià i 
altres cuiners trempolins. Pro
fessionals ramaders i carnis, així 
com l'ambaixadora de l'edició, 
l'actriu i presentadora Ivaña 
Miño, realçaran l'acte. 

Ja al vespre, es recupera la 
Pallars Food Fest, en què par
ticiparan 20 restauradors i pro
ductors de la comarca. El públic 
podrà escollir entre diverses ta
pes i maridar-les amb vins i cer
veses de la comarca, tot sota la 
música en directe dels The Gro
ov&Sounds. A més, durant tota 
la jornada el públic podrà visitar 
el mercat firal, l'exposició de 
productes agroalimentaris o la 
primera mostra de formatges 
d'ovella dels Pirineus. 

Quant a diumenge, sobresurt 
el setè dinar popular, en què es 
preveu coure més de 30 corders. 
Arrodoniran la jornada la 8a 
mostra de vehicles clàssics o la 
projecció del documental El no 
a l'os. Com a comiat, un ball de 
tarda a la carpa. 

Paisos Catalans, 2 
25620 TREMP (Lleida) 
Tel. I Fax 973 65 00 54 

INOXIDABLES, SERRALLERIA, 
FUSTERIA D'ALUMINI, MAMPARES DE BANY 

TALLERS 

M.C.M.s.L. 
Av. Pirineus, 12 • 25620 TREMP (Ueida) 

Tei. I Fax 973 652 724 
tallersmcm@hotmail.com 

DIVENDRES 6 
(I Presentació del 

llibre Fugiu de la lluna 
plena, d'A. Casamajor i 
D. Gómez. A la biblioteca 
pública Maria Barba!. 

El projector Quo 
Vadis, Aida?, de Jasmila 
Zbanic. A l'Espai Cultural 
la Lira. 

DISSABTE 7 
- 1 Esmorzar 

de girella amb cap i pota 
amb el xef Sergi de Meià 
i restauradors del Pal lars. 
Preu: 5 euros. A la rambla 
de Dr. Pearson. 

Fotografia 
commemorativa de 
l'edició i inauguració de 
la fira a càrrec de l'actriu 
lvaña Miño, ambaixadora 
d'aquesta edició. 

1 Durant tot el dia, 
venda de girelles, animació 
amb els marrons de la 
colla de diables Lo Peirot 
de Tremp i Punt Lila. A la 
rambla Dr. Pearson. 

1 Cabaret 
Pagès amb Esperanceta. 
Trencant amb els 
micromasclismes. A la 
rambla Dr. Pearson. 

1 -1 • Ràdio Tremp 
en directe. Des de la rambla 
Dr. Pearson. 

Taller de fer matons 
amb Formatgeria Vilavella. 
A la carpa del carrer 
Barcelona. 

ESPECIAL I 3 3 I 

1 l'I- O Ràdio Tremp 
en directe. 

"~ Cercavila amb els 
geganters acompanyats del 
grup de grallers. Sortida des 
de la rambla Dr. Pearson. 

1 Tast guiat de 
formatges d'ovella dels 
Pirineus acompanyat de 
vins i cerveses del Pallars, a 
càrrec d'Enric Canut. Preu: 3 
eu ros. A la carpa de la plaça 
Catalunya. 

Escaperoom 
de carrer El cofre del pastor. 
Gratuït. Inscripcions a 
www.entrapolis.com 

o- Dones 
creadores, dones 
creatives. Activitats 
manuals per a xics i no tan 
xics. Al carrer Barcelona 
amb la rambla Dr. Pearson. 

l Obertura de la 
Pallars Food Fest amb 
l'acompanyament de 
The Groov&Sounds (duo) 
en directe. A la carpa de 
la Diputació, a la plaça 
Catalunya. 

r Concert de The 
Groov&Sounds (trio). A la 
carpa de la Diputació. 

DIUMENGE 8 
Exhibició i taller 

Casteller per un dia amb la 
colla Malfargats de Pallars. 
A la plaça de Catalunya. 

Projecció i debat del 
documental El no a l'os, de 
Prod. LeChamps. A l'espai 
cultural La Lira. 

Dinar popular Pallars 
Terra de Corder. Menú: 
12 euros adults; 5 euros, 
infants fins a 1 O anys. 

1 Ball de tarda amb 
Cocktail Elegant. A la carpa 
de la Diputació. 
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Un estudi sobre l' u 
guanya un premi del Col·legi d'Arquitectes 
L'estudi Art i religzó: L'arquztectura islàmica de l'alumna 
Nouhaila Bouhalhal de l'institut Joan Burdieu de la Seu 
d'Urgell va guanyar el premi del Col·legi d'Arquitectes 
per als treballs d'investigació de centres de l'Alt Urgell. 

sociETAT Gent SEGRE 
Divendres, 6 de maig del2022 

El local disposa de quatre ordinadors d'última generació per disputar tota mena de jocs. 

Lleida estrena el primer pub gaming 
Alumnes de l'Episcopal organitzen el li 
Festival de Rap contra l'assetjament escolar 
Alumnes dels Cicles Formatius del Col·legi Episcopal de 
Lleida van organitzar dimarts el 2 Festival de Rap per 
conscienciar sobre la importància d'ajudar els companys 
que puguin estar patint assetjament escolar. 

Escoles de la Pobla de Segur i Tremp 
descobreixen el passat geològic del Pallars 
Les escoles Els Raiers de la Pobla de Segur i Valldeflors de 
Tremp han participat aquest curs en el programa Investi
ga.edu amb dos projectes que tenen per objectiu atansar 
l'alumnat al passat geològic del Pallars Jussà. 

HORÒSCOP 

El pub Línia de Lleida, ubicat al 
carrer Canonge Brugulat, 20, va 
reobrir ahir sota el nom Linia 
Game Lleida i amb un nou espai 
dedicat al món gaming que se 
suma a l'oferta musical i de co
pes, així com els jocs de billar i 
dards que ja oferia. El local d'oci 
nocturn ha habilitat quatre or-

dinadors, l'ús dels quals costarà 
cinc euros per hora i que estan 
dotats de components d'últi
ma generació per jugar a nivell 
professional a videojocs com 
League of Legends o Fortnite, 
entre d'altres. 

El pub obrirà de dijous a diu
menge a partir de les 18 hores 

Alexander Dubovski 
guanya l'Humor C ragoler 
El caricaturista ucraïnès Ale
xander Dubovsld va guanyar 
el XIV Concurs d'Humor Gràfic 
Caragoler de l'Aplec amb una 

vinyeta que es va imposar en
tre les més de 600 presentades 
i que es va emportar 1.014 € i 
la possibilitat de visitar Lleida 

ÀRIES 21 -111 I 19-IV. CÀNCER 21-VI I 22-VII. BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Quedeu-vos a prop de casa 1 no reve1eu 
informació personal. Dediqueu l'energia 

Canalitzeu l'energia cap a l'oportunitat 
i continueu fins que estigueu satisfets. 

Controleu les emocions. Trobeu un pro
pòsit en el que feu, i us aportarà tran-

de la tarda fins a la matinada. 
De cara al futur, el local preveu 
organitzar tornejos i fins i tot 
projectar mundials d'eSports. 
Durant aquest cap de setmana 
les persones que omplin el for
mulari a la pàgina liniagame. 
cat obtindran una consumició 
gratis. 

durant l'Aplec, oferta que l'autor 
no podrà acceptar al ser al seu 
país. La Fecoll exposarà l'obra, 
amb 49 més, a la seua seu. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Utilitzeu la imaginació i compartiu ide
es. Atraureu públic captiu. No us arris-

als arranjaments per a una vida millor i a reduir 
l'estrès. Utilitzeu l'experiència i el coneixement. 

Busqueu inversions que us brindin la cobertura 
de seguretat financera necessària. 

quil·litat i facilitat per dir no a les ofertes que us 
tempten per la raó equivocada. 

queu amb la salut o benestar físic. Protegiu-vos 
contra lesions i malalties. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
El temps que passeu amb un amic, fa
miliar o company revelarà informació 

delicada que aclarirà part de la incertesa que 
enfronteu respecte a la vostra vida. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Una empenta valdrà la pena. Concen
treu-vos en els èxits i seguiu endavant 

amb una actitud positiva i un pla factible. Deixeu 
de preocupar-vos pel que fan els altres. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Parleu fins a arribar a un acord que no 
posi en perill els vostres temps, diners 

o reputació. Una actitud amistosa us donarà 
avantatge quan encareu situacions difícils. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Col·laboreu i feu la vostra part. Els sug
geriments que feu i els canvis que pro-

duïu tindran un efecte durador. Feu el que sigui 
necessari per tirar endavant. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Establiu contactes, participeu en esde
veniments i estigueu oberts a suggeri-

ments. La informació que recolliu us donarà in
dicis d'una inversió amb potencial. 

SAGITARI22-XI/21-XII. 
Controleu els assumptes financers. No 
us arrisqueu ni compartiu despeses. 

Cuideu les responsabilitats i no deixeu res sense 
fer. Aclariu la llista de tasques pendents. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Disminuïu la velocitat, assaboriu el mo
ment i relaxeu-vos en els confins de casa 

vostra. Prendre un temps estimularà la claredat 
respecte a la pròxima acció. 

PEIXOS 19-11/20-111. 
Sabeu el que s'espera de vosaltres. Dei
xeu la feina a part sense queixar-vos i 

passeu a situacions i passatemps més agradables. 
Aventureu-vos a provar una cosa nova. 

l ' 

cfarre
Resaltado
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