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Fortalesa de l'associacionisme 
L'Ateneu del Pallars Jussà va formalitzar ahir la 
compra de l'antic teatre La Lira de Tremp després 
d'haver reunit 110.000 euros per adquinr-lo. Ho ha 
fet a través d'una campanya popular per recaptar 
fons sen se recórrer a finançament bancari. Comprar 
l'immoble clausurat, actualment en mans de diver
sos propietaris, és el primer pas per rehabilitar-lo i 
donar-li de nou usos socials i culturals. L'entitat va 
posar en marxa la campanya al gener amb l'objectiu 
de recaptar 150.000 euros. Aquesta xifra havia de 
cobrir la compra de l'immoble, despeses notarials i 
impostos i els primers treballs de rehabilitació. Per a 
això va emetre 300 emprèstits de 500 euros, a tornar 
en un termini de deu anys. 

recaptats fins ara cobreixen la compra de l'immoble. 
La iniciativa i la manera de dur-la a terme per l'Ate
neu del Pallars és encomiable i és una mostra de la 
fortalesa que continuen tenint aquest tipus d'entitats 
a Catalunya, fundades la majoria a finals del segle 
XIX i principis del XX amb la finalitat de construir 
un marc alternatiu als canvis del sistema productiu 
del moment. Ara, en ple segle XXI, l'associacionis
me, tant juvenil com social i cultural, torna a cobrar 
protagonisme i això sempre és una bona notícia. 

Hanan i les seues empreses fa anys que treballen per 
a serveis d'intel ·ligència i ofereixen desinformació a 
governs, candidats i empreses. Part de la naturalesa 
d'aquests negocis de falses notícies i difamacions 
s'ha destapat ara gràcies a una investigació de diver
sos mitjans de tot el món: El País, The Washington 
Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel i Haaretz. 
El que han tret a la llum aquests periodistes és que 
Hanan s'atribueix l'autoria de l'atac cibernètic que 
va patir la Generalitat durant la consulta del 9N del 
2014 que va provocar que durant tres dies moltes 
pàgines de la Generalitat no funcionessin, entre les 
quals la de Salut, la qual cosa impedia programar 
visites, serveis del SEM, etc., i que perseguia des
prestigiar la institució catalana. El problema és el de 
sempre: saber qui va contractar aquests serveis i a 
qui es pot demanar responsabilitats pel mal causat 
per aquest atac a la democràcia i als seus legítims 
representants. 

Atacs cibernètics impunes 

En un mes en van vendre aproximadament la meitat, 
la qual cosa representa uns 75.000 euros, però tam
bé van rebre préstecs de particulars, donacions i in
gressos a través de quotes de socis. Els 110.000 eures 

Tal Hanan té cinquanta anys, és conegut sota el 
pseudònim de Jorge i té una llarga carrera com a ex
pert tecnològic, a banda d'haver estat subcomandant 
de l'Exèrcit d'Israel i estar relacionat amb la contro
vertida consultora britànica Cambridge Analytica. 
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Ehem ... Tot es mou: @pilareyre confirma que 
l'emèrit te una filla bastarda."És coneguda, 
té l'edat de Felip, és filla d'una parella de 
l'aristocràcia i quan es va casar va ocupar 
portades de revistes:'» 

Jorge @mrodríg1 7 

«Estàs treballant fent fotos i ve Sergi o Ra mos 
i t 'agredeix perquè has entrepussat amb ell. 
Quina vergonya de persona!» 

Pep Fernandez @Pe e_fdez 
«Renuncia el conseller del Banc d'Espanya 
nomenat pel PP Antoni o Cabrales tan sols 
unes hores després de la seua designació a 
causa de les pressions internes al PP pel seu 
suport a Clara Ponsatí.» 

Pep @lunademadrid 
«Maria Vaquerizo abraçant Isabel Díaz Ayuso 
13.300 €, que és el que se li va pagar per fer 
el vídeo caspós de la Comunitat de Madrid. 
Els progres també mengen.» 

~ www.segre.com @ redaccio@segre.com 
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«Van buscar 
paralitzar el 9N 
i frenar l'opinió 
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CARME VIDALHUGUET 
CAFÈ DELS OMESOS 

Vides, i no 
VIVIM, SOBRETOT, el vitat''. N'hi ha que no. 
que és notícia en el sen- N'hi ha que les colpe-
tit periodístic del terme. gen de tal manera, les 
Les imatges de Turquia nostres vides, que ens 
i Síria són un pessic al les trasbalsen. Per sem-
cor quan la televisió o pre. T'hi revoltes, li fas 
el diari ens hi acaren. Si un pols, a la vida, i quan 
demà els mitjans deci- et sembla que te'n refàs, 
deixen de silenciar-lo, el d'aquell trasbals primer, 
drama, a nosaltres tam- la vida ~i torna, a colpe-
poc no ens avergonyirà Li fas un pols, a jar-te. Es llavors quan 
tant la poca voluntat la vida, i quan et ens diem que la realitat 
d'Europa per voler re- sempre supera la ficció. 
soldre el drama humani- sembla que te'n Sense l'experiència, la 
tarí de Síria, ara encara refàs, d'aquell ficció fluixeja? La po-
més agreujat. La mort esia de Rilke no és pas 
sempre arriba a des -' trasbals primer, feta de sentiments, sinó 
hora. Són, certament, la vida hi toma d'experiències. I és Gi-
molt més colpidores les de qui diu que la !itera-
imatges de petits i grans, ........ .............................. · .. .. ........ ........ ... tur a feliç no té història. 

EL MÉS LLEGIT A SEGRE. COM perquè són més indefensos, però quan Contràriament, la realitat sí que la 
aquells cossos plens de vida, en el punt hi volem, de feliç. En aquesta nostra 
àlgid de la seva creativitat, s'hi troben, cultura de tradició judeocristiana, en
amb la desconeguda, l'estupidesa de la cara n'hem d'aprendre molt, a ra cio
mort costa molt més d'encaixar que no nalitzar-la, la mort. A l'altre extrem, 
pas aquella que es presenta anunciada. la ignorància: aquell passar per la vida 
Sempre ens sembla que hem après a qüestionant-se ben poca cosa, per no 
encaixar-les, totes les morts. A fer un dir no res. I l'envejada felicitat de la in
esforç per buscar un comú denomina- nocència, que no sap de dolor de dols. 
dor que no la fes tan feridora una mort O potser sí. "No podràs salvar-te'n I 
propera. N'hi ha que de cap manera ni tu que .d~smenties terra i fang", diu 
no hi poden ser, en aquesta mena de Vinyoli a Ultima carta. Mor el temps. 
pietosa mecànica social en què acos- Consol? Voltaire: "travaillons sans rai
tumem a inserir-les totes, aquelles que sonner, c'est le seul moyen de rendre 
es petrifiquen en el record i que, "ara i la vi e supportable." Ens queden els 
adés - que diu Vallverdú-llancen una records, que ho són tot i l'incessant 
guspira al gresol de la nostra emoti- repetiment, que diu el poeta. 

L'Ateneu del Pallars 
<ompra l'antiga 
La Lira de Tremp 
I L'Ateneu del Pallars va 
comprar ahir l'edifici de 
l'antiga La Lira de Tremp 
a t ravés d'aportacions 
populars i sense necessi
tat de bancs. 

Fabià Torres, entre 
els millors MIR 
de tot Espanya 

Detinguts 
'jardiners' 
de marihuana 
I Els Mossos han desarti
culat una banda criminal 
que conreava marihua
na i assaltava habitatges 
amb força per robar. En
tre el més llegit. 
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TRIBUNA 

El regadiu 
de la Conca 
de Tremp 

DIPUTADA DEL PSC PER LLEIDA, PIRINEU I 
ARAN AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

L'AGRICULTURA TÉ pes a la Conca de Tremp, 
possiblement l'única zona pirinenca en què el sector 
primari és un eix econòmic destacat. El poder 
transformador del regadiu hauria d'arribar a les 
4.533 ha, promeses a començaments del segle XX 
per La Canadenca com a compensació territorial per 
la construcció de la presa de Sant Antoni. 

Actualment només hi ha unes 
2.000 ha en servei i es troben 
pendents de modernitzar. Sen
se modernització i ampliació 
del rega.diu, a la Conca de 
Tremp no podrem millorar la 
gestió de l'aigua, un bé que te
nim i que sabem gestionar amb 
expertesa; s'abandonaran fin
ques, el bosc avançarà, baixarà 
el valor de les finques, no es 
podrà diversificar la produc
ció agrícola ni augmentar-ne 
la qualitat i no s'ajudarà a fixar 
població al territori perquè no 
augmentaran la renda percà
pita ni els beneficis. 

El maig del2010, el Govern 
de la Generalitat va aprovar el 
projecte Execució de les obres 

COL· LABORACIÓ 

d'ampliació i modernització 
del reg a la zona rega ble de 
la Conca de Tremp. Clau VR-
03921 i el seu finançament per 
part del Departament d'Agri
cultura. Al2011 va començar 
l'execució de la primera fase de 
les obres, que es va aturar el 
2015 per la fallida d'una de les 
empreses que formaven l'UTE 
executora i que no s'ha reprès 
a data d'avui. 

Durant 7 anys no s'havia 
avançat ni un miHímetre per 
desencallar l'obra, fins al12 de 
gener d'enguany, quan en una 
reunió, llargament preparada, 
entre alts representants de la 
Conselleria d'Alimentació, Ac
ció Climàtica i Agenda Rural 
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Sense modernització i ampliació del regadiu, a la Conca de Tremp no podrem 
millorar la gestió de l'aigua, un bé que sabem gestionar amb expertesa 

de la Generalitat i la Junta de 
l'Associació de Regants i Ex
pectants de la Conca de Tremp, 
es van adquirir per ambdues 
parts els compromisos d'actu
alitzar els projectes executius 
de l'obra -a través d'Infraes
tructures.êat- i de reunir les 

adhesions necessàries per re
prendre les obres de finalitza
ció de la Fase 1 i per continuar 
les fases següents -en virtut 
de l'avançament dels recursos 
previstos al Pla economico
financer d'Infraestructures 
2020-2032. 

Reprenem el camí, la ne
cessitat i l'oportunitat s'han 
d'imposar per sobre d'actituds 
i d'interessos particulars. Por
tem un segle espedregant, per 
sobreviure i transformar, cal 
que modernitzém els camins 
de l'aigua. 

Als treballadors del Servei 
d 1\tenció Domiciliària 

borals als domicilis on pres
ten els serveis, tant pel que fa 
als estris necessaris per tre
ballar, com en les mateixes 
condicions de salubritat. 

Hem de recordar que es 
tracta d'un servei bàsic dins 
de la cartera de Serveis So
cials i, per tant, hauria de 
ser un servei municipal de
senvolupat per professionals 
públics. Anys enrere era un 
servei totalment públic treba
llant de costat amb els serveis 
socials bàsics municipals. El 
servei era prestat per perso
nal públic. Ara la realitat és 
diferent. 

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR A LA PAERIA 

VOLEM POSAR en relleu els 
treballadors i el servei que 
presten des del Servei d'Aten
ció Domiciliària. El SAD és 
una prestació municipal que 
consisteix a atendre a les per
sones i famílies al seu domi
cili per a activitats bàsiques 
de la vida diària, com la higi
ene personal, fer la compra o 
passejar, entre d'altres, amb 
l'objectiu de millorar-los la 
qualitat de vida i facilitar-los 
manteniment al seu domicili, 
fent possible la integració en 
el seu medi familiar i social. 
Simultàniament, també és un 
servei dirigit a famílies amb 
fills amb dificultats organit
zatives o de qualsevol altre 
tipus, amb la finalitat de mi
llorar les funcions parentals. 

Aquest servei promou l'aju
da a la persona sol· licitadora 
o, de forma grupal, a la famí
lia. Es realitza principalment 
al domicili de l'usuari/con
tra professionals de treball 
familiar que atenen les ne
cessitats bàsiques i de relació 
amb l'entorn. Es duen a ter
me diferents tasques, segons 
les necessitats de la persona 
usuària i els objectius marcats 
en cada cas pel treballador/a 
social referent. 

Diria que es tracta d'un 
dels pilars de la llei de depen
dència més importants ja que 
estan en contacte permanent 
amb l'usuari, coneixent de 
primera mà les seues neces
sitats. Per això, ressalto la 
importància del seu treball. 

La majoria dels professio
nals, moltes vegades dones, 
realitzen importants esforços 
físics, amb les corresponents 
conseqüències per al seu estat 
de salut. Tot i així, aquesta 
feina és vocacional. La ma
joria de les famílies que hem 
necessitat el SAD valorem 
i reconeixem el seu treball 
exceHeñt, en la majoria dels 
casos. 

En massa ocasions l'admi
nistració no està a l'altura 
de les circumstàncies. Prova 
d'això és que durant la pan
dèmia de la covid no se'ls va 
reconèixer per part del go
vern socialista i de Podem 
com a personal essencial. En
cara que les condicions labo
rals del col·lectiu depenen de 
cada Comunitat Autònoma, 
normalment les empreses del 
sector són contractades per 
l'administració pública. 

En la majoria dels casos, es 
pot considerar un treball pre-

cari: els salaris són baixos, les 
hores treballades són incer
tes (poden variar depenent 
de molts factors, no sempre 
predictibles) i, en general, les 
t reballadores del sector tenen 
una baixa percepció social 
del treball que realitzen, ja 
que encara que senten gene
ralment la gratitud d'usuaris 
i familiars respecte al treball 
que fan, no senten que la so
cietat el valori prou, ni que 
es vegi reflectit en el salari. 

Per tot, des del Partit Po
pular de Lleida reivindiquem 
millores en les seues condi
cions laborals, salaris, com
pensacions remunerades pels 
desplaçaments, més protecció 
per evitar possibles riscos la-

Apostem per u na #Llei
daimplicada amb els treba
lladors del SAD. Posem en 
relleu la seua feina, el seu 
desenvolupament i apostem 
per dignificar-los les condi
cions laborals, tant des del 
punt de vista econòmic com 
des del punt de vista de l'en
torn laboral. 

Per tot el treball que rea
litzen, gràcies! 

El SAD és un dels pilars de la llei de 
dependència més importants ja que coneix 
de primera mà les necessitats de l'usuari 

cfarre
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ENTITATS INICIATIVES 

Membres de l'entitat van celebrar ahir la compra de l'antic teatre a la Pobla de Segur al matí (esquerra) i a la tarda, a Tremp. 

En marxa la recuperació de La Lira 
L'Ateneu del Pallars formalitza la compra de l'antic teatre de Tremp I Demana ja eL 
primers Iso pe Inic les o .. "" a eu arla I t: ifict i la planta baixa 

E. FARNELL 
I TREMPI La recuperació de l'antic 
teatre de La Lira de Tremp està 
en marxa. L'Ateneu del Pallars 
va formalitzar ahir la compra 
de l'immoble després de reunir 
110.000 euros mitjançant una 
campanya popular d'emprèstit i 
ja ha sol·licitat llicència a l'ajun-

tament per iniciar les primeres 
obres. El seu objectiu és reobrir 
l'edifici al públic per a usos so
cials i culturals. 

Així ho va explicar el presi
dent de l'Ateneu del Pallars, 
Jaume Gelonch. Va destacar que 
el més urgent és reformar la teu
lada i preparar l'adequació de la 

planta baixa. Va afegir que l'en
titat optarà ara a diferents línies 
de subvencions per habilitar en 
aquesta planta un gastrobar, un 
espai per a concerts, sales de re
unions, una cuina i un obrador 
compartit perquè "productors 
de la comarca puguin fer viable 
la seua producció". 

Així mateix, va apuntar que 
encara queda pendent vendre 
150 emprèstits i buscar altres 
vies de recaptació de fons per 
finançar iniciatives socials que 
es faran al teatre La Lira, a tra
vés de projectes de finançament 
col·lectiu i de la cooperativa de 
serveis financers Coop57, que 

SO O EXTRA.ORDINARIO DE 

SAN VALENTÍN 
• • 18 DE FEBRERO ~•--• 

ILLONES A UN DÉCIMO 

COMARQUES I 13 I 

finança préstecs a projectes 
d'economia social. "Ara hem 
pagat l'edifici, però queden im
postos i despeses notarials que 
hem d'afrontar ben aviat", va 
indicar. Les obres per adequar 
el teatre es faran en fases i els 
treballs es poden allargar més 
d'un any. 

Gelonch va recordar que l'en
titat ja compta amb més de tres
cents socis impulsors i ben avi
at es convocarà una assemblea 
general per aprovar un full de 
ruta, un pla de funcionament, 
la contribució de les quotes que 
s'hauran d'aportar i qüestions 
més tècniques. 

f':1 LOTERIA 
l {(y) J NACIONAL 

JUEGA CON IESPONSABILIDAD 

I : 

' I ' 
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SUCCESSOS 

Una porta rebentada. 

Saquegen dos 
vegades un espai 
municipal de la 
Pobla de Segur 
I LA POBLA I Els Mossos inves
tiguen sengles saquejos que 
s'han produït aquest mes en 
el mateix espai municipal de 
la Pobla de Segur, el local que 
allotja el Telecentre i espai 
de coworking. El primer dels 
robatoris va ocórrer el 2 de 
febrer i el lladre va sostreure 
uns 400 euros que hi havia 
en una caixa. El segon roba
tori va tenir lloc aquest di
marts quan van forçar diver
ses portes i van causar danys 
en vidrieres tot i que no es va 
sostreure res aparentment. 
L'alcalde, Marc Baró, va ex
plicar ahir a aquest diari que 
"només buscaven els diners 
perquè no s'han emportat ni 
ordinadors ni cap altre mate
rial de valor". L'ajuntament 
ha denunciat sengles robato
ris davant dels Mossos, que 
van inspeccionar el local i, 
pel que sembla, van trobar 
empremtes que serien de l'au
tor. Sospiten que ambdós sa
quejos han estat obra de la 
mateixa persona. 

TRIBUNALS JUDICI 

COMARQUES I 1 s I 
SUCCESSOS DELINQÜÈNCIA 

Detinguts dos /jardiners' de maria 
per una onada de robatoris en cases 
Van ser arrestats després de patir un accident a les Borges quan fugien arran d'un 
assalt a Benavent li Serien els encarregats d adaptar els magatzems 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I De dedicar-se al cultiu 
de marihuana als robatoris en 
domicilis en tot just dos mesos. 
Aquesta és la suposada activitat 
delictiva de dos de les quatre 
persones que van ser arrestades 
pels Mossos d'Esquadra els dies 
6 i 7 de febrer com a presumptes 
autors de robatoris a set domi
cilis de Mollerussa, Benavent, 
Sant Martí Sarroca (Alt Pene
dès), Santa Oliva (Baix Penedès) 
i Sitges (el Garraf). 

La investigació es va preci
pitar el 6 de febrer quan els in
vestigadors van localitzar els 
suposats lladres després que 
cometessin suposadament un 

TREBALLEN PER A MAFIES 

La principal hipòtesi és 
que els quatre arrestats 
treballen per a màfies que 
trafiquen amb marihuana 

dels robatoris a Benavent. Van 
fugir del lloc a gran velocitat i 
en un dels accessos a l'autopista 
AP-2, a l'altura de les Borges 
Blanques, van tenir un accident. 
El vehicle va sortir de la carrete
ra i els ocupants van fugir i van 
intentar desfer-se dels objectes 
que havien sostret. 

Els policies van aconse
guir detenir dos dels indivi-

Imatge d'algunes de les joies sostretes que els Mossos han pogut recuperar. 

dus. També van localitzar 
les joies amagades en una 
zona de matolls propera . 
Els altres dos investigats van ser 
arrestats l'endemà, en un dispo
sitiu policial, quan arribaven a 
la seua residència temporal. La 
coordinació entre les diferents 
àrees d'investigació criminal 
dels Mossos va permetre relaci
onar dos dels detinguts amb la 

TRÀNSIT ANÀLISI 

desarticulació al mes de desem
bre de diverses plantacions de 
marihuana a Bellvís i Sidamon, 
en un operatiu que aleshores es 
va saldar amb set arrestats i que 
continuava obert. 

Van trobar marihuana valo
rada en 40.000 euros i haurien 
defraudat més de 300.000 eu
ros en electricitat. Els detinguts 
s1encarregaven, segons els Mos-

sos d'Esquadra, d'adaptar les 
naus per al cultiu de marihuana 
i fer la instal·lació. 

Els quatre arrestats, tres ho
mes i una dona d'entre 25 i 32 
anys nascuts a Albània, van 
quedar en llibertat amb càr
recs. La principal hipòtesi és 
que treballen per a màfies que 
trafiquen amb marihuana i que 
no tenen un domicili fix. 

Tres anys de presó per 
intentar violar la nòvia 
del seu amic a Mollerussa 

LN-230 entre Torrefarrera 
i Alguaire, punt 'negre' viari 
Tercer tram amb un major risc d'accident greu de l'Estat 

A.G.B. 
I MOLLERUSSA I L'Audiència de Llei
da va condemnar ahir per con
formitat a tres anys de presó un 
jove de 19 anys que va intentar 
violar la nòvia d'un amic seu 
a Mollerussa. Va ser un judici 
per conformitat després que les 
parts assolissin un acord previ. 
A més de la pena de presó, el 
condemnat, que va reconèixer 
els fets, no podrà comunicar-se 
ni atansar-se a la víctima du
rant cinc anys i mig, ha de pagar 
una multa de 240 euros per un 
delicte lleu de lesions i ha d'in
demnitzar la víctima amb un 
total de 6.280 euros per les feri
des que li va causar i els danys 
morals. 

Els fets van tenir lloc el 28 
de novembre de l'any 2021 en 
un domicili de l'amic de l'acu-

sat a la capital del Pla d'Urgell. 
Van estar bevent i, hores més 
tard, van proposar sortir de fes
ta. Tanmateix, la jove va optar 
per quedar-se a l'habitatge. 
Quan els dos nois ja estaven al 
carrer, l'acusat, que aleshores 
tenia 18 anys, va canviar d'opi
nió i va pujar al pis, moment en 
què va aprofitar que estava sol 
amb la noia per intentar agre
dir-la sexualment per la força. 
La víctima va aconseguir esca
par i va demanar ajuda des del 
balcó. 

Per una altra banda, l'Audi
ència té previst jutjar avui un 
home acusat d'intentar violar 
una jove de 17 anys la matina
da d'1 de novembre del2019 al 
municipi de Balaguer. La Fis
calia sol· licita cinc anys i mig 
de presó. 

REDACCIÓ 
I TORREFARRERA I El tram de la car
retera N-230 entre els munici
pis de Torrefarrera i Alguaire, 
dels quilòmetres 6,6 i 14,8, és 
el tercer amb un major risc de 
patir un accident greu a l'Es
tat, segons conclou l'informe 
EuroRAP 2022 que ahir va fer 
públic el Reial Automòbil Club 
d'Espanya (RACE). Està tipifi
cat com a tram negre i només el 
superen un tram de l'N-634 a 
Cantàbria i un altre de l'N-340 
a Andalusia. 

A més, ún altre tram de 
l'N-230, entre els quilòmetres 
25,8 i 66,4 a cavall de les pro
víncies de Lleida i Osca, ocupa 
la posició número 14. Altres 
trams amb un elevat risc d'ac
cident són a l'N-260, a l'Eix 
Pirinenc. 

Catalunya és la segona co
munitat amb més percentatge 
de carreteres amb risc elevat, 
després de La Rioja, segons 
conclou aquest informe. En 
aquesta nova investigació, 
s'han detectat un total de 48 

LES CLAUS 

Catalunya 
I ~s la segona comunitat amb 
més percentatge de carreteres 
amb risc elevat, només supera
da per La Rioja. 

Eix Pirinenc 
I Hi ha un altre tram de I'N-230 
amb risc mitjà-alt, al costat 
d'uns altres dos trams lleida
tans de I'N-260, l'Eix Pirinenc. 

trams de risc elevat a les carre
teres, dels quals vuit són trams 
negres, considerats de risc alt 
per a la seguretat dels seus 
usuaris, i 40 trams més consi
derats rojos, de risc mitjà-alt. 
Aquí hi figuren els dos trams 
de l'N-230. 

Bolca un camió a Algerri 
D'altra banda, un camió que 

transportava aigua va bolcar 
ahir a la tarda a la carretera 
C-26 al seu pas per Algerri. El 
conductor del vehicle va resul
tar iHès, segons van informar 
els Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, que van activar 
tres dotacions. Es va produir a 
les 17.42 hores i va quedar bol
cat dins d'un camp. Així ma
teix, un cotxe es va calcinar a 
l'interior de Guissona. 

t' 
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Sòcia d'honor de les Dones de Portena 
Correus Solsona va organitzar una xocolatada. Acte d'Afanoc a Almacelles amb escolars. 

L'Associació de Dones de la Portella va nomenar sòcia 
d'honor la veïna Maria al ser la número 100 i, alhora, la 
dona de més edat del municipi. Lleida s'alia contra el càncer infantil 

Formació de servei de vins i maridatges a 
Tre amb el sommelier David Seijas 
Tremp va finalitzar dimarts la formació Serveis de vins i 
maridatges, conceptes i tècniques aplicades, a càrrec del 
sommelier David Seijas (el Bulli i Bulli Foundation, Hotel 
Arsi cofundador de Gallina de Piel Wines). 

Sant distingeix Josep Rodríguez al 
jubilar-se al cap de 12 anys de fer d'agutzil 

En el marc del Dia Internacio
nal Contra el Càncer Infantil, 
diverses entitats van organitzar 
activitats per visibilitzar i lluitar 
contra aquesta malaltia. És el 
cas de la delegació lleidatana 
de l'Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya (Afanoc), que ahir va 
organitzar un acte a l'escola An
tònia Simó Arnó d'Almacelles 

en el qual es va reconèixer una 
de les seues alumnes, que va 
resultar guanyadora d'un con
curs de postals de felicitació del 
desè aniversari de la Casa dels 
Xuklis. Així mateix, diferents 
escoles de les comarques llei
datanes van preparar tallers, 
xocolatades i vendes de gorres 
en solidaritat amb l'entitat. 

D'altra banda, els empleats de 

Correus de Solsona van parti
cipar ahir en la xocolatada so
lidària que organitza cada any 
l'hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona amb l'objectiu de re
captar fons que aniran destinats 
a la investigació del càncer in
fantil. En aquesta proposta van 
participar centenars d'escoles, 
instituts, empreses i entitats de 
tot Catalunya. 

L'ajuntament de Sant Ramon va homenatjar Josep Ro
dríguez, al jubilar-se després d'haver estat l'agutzil del 
municipi els dotze últims anys. Li van entregar una placa 
commemorativa per la trajectòria. 

El rei del Carnaval visita 
l'escola de as 

El rei del Carnaval, Pau Pi, va visitar ahir els nens i nenes de 
l'escola Frederic Godàs de Lleida, un acte en el qual els va llegir 
un manifest sobre el que s'ha de fer per Carnaval. 

HOR"c;.:coP 
ARlES 21 -111 I 19-IV. 
Digueu menys i feu més. Treballeu sols, 
perfeccioneu el que esteu provant 

d'aconseguir i presenteu I comercialitzeu el que 
teniu per oferir. No actueu amb pressa. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Continueu somiant, però no perdeu de 
vista el que és possible. Sigueu obser-

vadors i no ignoreu un argument rellevant que 
pugui ajudar a aconseguir un canvi. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
S1 no deixeu que altres prenguin el con
trol serà més fàcil aconseguir l'objectiu. 

Un canvi geogràfic us seduirà, però abans feu la 
investigació per la vostra banda. 

CANCER 21 -VI I 22-VII. 
Doneu el millor de vosaltres. Mtlloreu 
la vida personal, actualitzeu la imatge 

o adquiriu habilitats o aptituds laborals addici
onals. Convertiu l'aspiració en realitat. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Sigueu realistes i elaboreu un pla que 
us ajudi a arribar d'un punt a l'altre sen-

se interferències. No tingueu por de fer suggeri
ments ni de tirar endavant sols. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Aprofiteu l'oportunitat i jugueu per 
guanyar. Avalueu les situacions i consi-

dereu els beneficis de participar en alguna cosa. 
Descobrireu com millorar la vostra vida. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Decidiu-vos i dirigiu-vos cap a l'esq1,1erra 
o cap a la dreta, però no continueu can-

viant de costat ni d'opinió. La disciplina i el treball 
dur us portaran on voleu anar. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Exploreu esdeveniments, activitats i 
objectius educatius i veureu que el que 

descobriu us influeix. Mantingueu-vos ocupats 
i participeu en sortides informatives. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Penseu; si actueu amb pressa sobrepas
sareu els límits o acabareu pagant mas-

sa per alguna cosa. La investigació us evitarà 
cometre un error. Feu preguntes. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Sorgiran emocions relacionades amb 
assumptes de diners. Sigueu sincers; 

una sofució us ajudarà a posar les coses en pers
pectiva i establir una estratègia. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
No us relaxeu si voleu causar bona im
pressió. Feu la vostra jugada amb deli-

cadesa. L'energia i intel·lecte incentivaran con
verses que poden generar un canvi positiu. 

PEIXOS 19-11/20-111. 
Apreneu dels errors i sabreu instintiva
ment quan fer un moviment i quan 

quedar-vos quiets. Registreu-vos en projectes 
que marquin la diferència. 

cfarre
Resaltado


	S202302161

