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Lindependentisme, contra Borren i Serrat 
CAMPOVIDAL 

PERIODISTA 

AQUELL 17 d'octubre del1986, a Lausana (Sui:ssa), 
quan Barcelona va guanyar els Jocs Olímpics del 92, 
Jacques Chirac, alcalde de París i primer ministre 
trances, estava molt contrariat per la victoria 
catalana. Pero la senyora Sallyanne Atkinson, 
alcaldessa d'una altra ciutat candidata, !'australiana 
Brisbane, estava radiant: "Els Jocs se'n van cap a 
Espanya, pero jo he posat la meua ciutat al mapa", li 
va dir a Pasqual Maragall al felicitar-lo. 

Posar la ciutat al mapa és el 
somni de qualsevol alcalde. 
Acaba d'aconseguir-ho el regi
dor de la Pobla de Segur (Llei
da) Marc Baró, al retirar-li el 
carrer que honra el seu fill 
més brillant i internacional. 
Així posa el poble a l'altre ma
pa, el de la llista negra de l'odi. 

Sí, a Josep Borrell Fontelles, 
el muntanyenc que parla amb 
orgull del seu origen pirinenc. 
Borrell, vicepresident de la 
Unió Europea, alt represen
tant d'Exteriors i de Segure
tat. Home clau en aquesta si
tuació de crisi mundial; capa~ 
de plantar-se davant del temut 
ministre d'Exteriors de Rús
sia, Serguei Lavrov, que odia 
l'espanyol perque li va desba
ratar un intent de divisió dels 
Vint-i-set palsos comunitaris 
responent amb autoritat per 
tots a la carta que el rus havia 
enviat a cadascun d'ells. 

Borrell s'enfronta ara al pri
mer ministre Benjamín Ne
tanyahu, que esta a punt de 
dinamitar la divisió de poders 

; 

COL· LABORACIO 

a Israel i per aixo li nega la 
seua entrada al país. Des de 
dins, els democrates reclamen 
la seua presencia per denun
ciar-li la l'abús. 

Borrell, sí, percebut en 
nombro sos palsos de diversos 
continents coro a ale a les seu
es aspiracions democratiques 
i de desenvolupament econo
mic. Preguntin a America. "Al 
radar de la Unió Europea no 
apareix Llatinoamerica i s'ha 
de treballar sense parar per 
resoldre aquesta situació", de
fensa el nostre ambaixador 
europeu suscitant esperan~a 
en aquestes latituds. 

Mentre tot aixo succeeix, 
al seu poble el denigren; no 
només a ell, sinó a tots els que 
aprecien la seua immensa tas
ca, fins i tot discrepant de ve
gades amb alguna declaració 
seua. Una tristesa. Avergo
nyits, els descendents de la 
localitat (tret del 12 per cent 
deis residents que el compar
teixen) probablement evitaran 
a partir d'ara esmentar a fora 

Al seu poble el denigren; no només a ell, sinó a tots els que aprecien la seua 
immensa tasca, fins i tot discrepant de vegades amb alguna declaració seua 

el nom del seu poble perque, 
amb el que Borrell va fer sem
pre perla Pobla, els ca u segur 
un comentari recriminatori 
sobre la ingratitud. 

Al senyor alcalde, d'Esquer
ra Republicana i de nou can
didat, no sembla que li hagi 
trucat ningú, i, si ho va fer, 
no el va atendre, advertint-li 
que no se li pot fer aixo, no 
ja a Borrell, sinó al nom del 
preciós poble que presideix. 
Un ridícul internacional. Pere 
Aragones, també d'Esquerra, 
president de la Generalitat, 

viatja aquests dies per Llati
noamerica. Amb dificultats, 
per cert, per ser rebut perles 
primeres autoritats de cada 
país visitat. Pot passar. 

El pitjor sera si les autoritats 
que l'atenguin volen iniciar 
la c~nversa intentant generar 
simpatía. "Així que voste és 
ca tala, com Josep Borrell. No 
sap el que aquí se'l respecta." 
S'empassara la saliva. 

"1 catala és també, oi?, el 
nostre admirat J oan Manu
el Serrat, que en aquest país 
genera bogeria en la gent per 

l'esperan~a deis versos que 
canta." Més saliva. Qualse
vol els explica que aquests 
dos personatges, que proba
blement són els catalans més 
universals del segle XXI, 
coro Pau Casals ho va ser 
del segle XX, els té apuntats 
l'independentisme. 

Coro al cantautor Raimon i 
a tants altres referents. Qual
sevol projecte polític és legí
tim, pero cap justifica tant 
desproposit. Existeix la mi
seria economica, pero també 
hi ha miseria política. 

Pagesia, lideratges i floracions lleidatanes 
.1ENECH 

ENGINYER AGR[COLA 1 PRODUCTOR. 

PASSEM SANT Josep, Pira de 
Mollerussa, punt de trabada 
de la pagesia per coneixer els 
avan~os en maquinaria, tecno
logies i noves idees pera la de
fensa dels cultius, incloent-hi 
la dels conills que patim des de 
fa molts anys. A nivell famili
ar, Di a del Pare amb ampliació 
per als que en fan, pero no ho 
són. Per descomptat, !'agricul
tura fa costat al sant del bastó 
florit, els fruiters esclaten amb 
una floració espectacular de 
blancs i rosats que s'estenen 
des de Torres de Segre, Aito
na, Ale arras per tot el Segria i 
la Franja, que continuaran per 
la Noguera i l'Urgell en pera 
i poma. Tot Lleida alllarg de 
l'any és una catifa de flors amb 

els arboris, acabant amb l'oli
vera i, aterra, amb el gira-sol 
de tardor. 

La primavera, en el seu co
men~ament, iguala el dia i la 
nit. El masculí dia equipara 
la femenina nit, i perque no 
es digui ellleidata del dia. 
Aquesta igualtat demanada 
de genere que diferencien les 
vocals e, o i a queda superada 
a !'entrada de l'estació prima
verenca. Satisfacció per a qui 
reclama igualtat de genere, de 
la qual cosa estic totalment 
d'acord. En una família nucli 
essencial de la societat, si la 
palla no esta sustentada pel pal 
de paller, quasi sempre matri
arcal, no aguanta, s'esborra i 
el ventila pluja la malmeten. 

Per una altra banda, i dins 
del mes de mar~, del qual es
perem una meteorología res
pectuosa, no agressiva per a 
una fructicultura productiva, 
molt accidentada en els dar
rers anys, demanem pluges 
que omplin els embassaments, 
que reguin els secans de cere
al, olivera, ametller i hoscos. 
Ens hi va el retorn del treball, 
de la inversió i el fet d'abastir 
la taula i el plat d'una població 
cada cop més nombrosa. 

Lleida fa durant tot l'any 
homenatges i records a un 
dels seus personatges més 
reconeguts del segle XX, en 
Joan Oró i Florensa, d'arrels 
garriguenques i del Segria, ho
menatge ben merescut a una 
persona que vaig coneixer en 
un entorn familiar del qual 
gaudíem en temps passats. 

Cal assenyalar que en la so
cietat lleidatana, durant el se
gle XX, quan el seu pes econo-

mic, per la seva productivitat 
alimentaria, tant a Catalunya 
com a Espanya, traspassava 
fronteres, tot era gracies a per
sones que mereixen record i 
reconeixement. Ramon Sala 
Roqueta, enginyer agronom 
per l'escola de la diputació de 
Barcelona, va portar deis EUA 
varietats de pomera i presse
guer a la finca castell de la 
Rapita de Balaguer que van 
marcar la nova fructicultura 
de que gaudim i presumim 
actualment. També va portar 
l'alvocat, que es va cultivar al 
Delta i que avui omple mercats 
i botigues. Eren els anys 40. 

Josep Pané, contemporani 
seu, va mili orar i crear noves 
varietats de blat i ordi que, pel 
seu rendiment, van paHiar la 
falta de cereals i la fam de la 
postguerra. Famílies Trepat 
que van mecanitzar !'agricul
tura a la feina feixuga del se
gar i agabellar el cereal i l'al-

fals. Gomas, Miarnaus, Utxes, 
Brufaus, Serés, Piulats i molts 
pioners de la fructicultura, que 
ara és la base de la nostra eco
nomía agrícola. I en el món ra
mader, Alsina i Vall Company 
van revolucionar l'alimentació 
i han consolidat una producció 
i indústria carnica de primer 
ordre. 

Lleida ha de sentir satisfac
ció pels professionals que en el 
seu dia van fer i fan que les ter
res de Ponent, més oblidades 
que presents a la Catalunya de 
més enlla del Bruc, tinguin un 
lloc preferent perque, a més 
de ser un punt de trabada de 
centenars de persones que vi
siten i gaudeixen de la floració, 
siguin coneixedores que sen
se una pagesia liderada pels 
mestres de l'agricultura i ra
maderia als quals cal recordar 
no gaudirien de tan bona tau
la de la qualles nostres terres 
lleidatanes són el rebost. 

edoussin
Resaltado
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COMADQ ¡UES Homenatge a cinc deportats de la Mequi~ensa acullla trabada de 
~ Seu d'Urgell. confranes, tres anys suspesa. 
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TERRITORI SEGREGACIÓ 

El pas de Tora i Biosca al Solsones, només 
pendent que l'aprovin els dos plens 
Entra en vigor la llei del Parlament que el fara possible després de les municipals del maig 11 Alcaldes 
de1 ~vl.:1oué_, JtiE:=~uvr.~n la urg~nc1c... del proc~'S oc canvi 1 que s hagi fet sense consultes 

M.M.B./H.C. 
1 LLEIDA 1 La segregació de Tora i 
Biosca de la Segarra per passar 
al Solsones esta pendent només 
que els plens deis dos ajunta
ments la ratifiquin per majoria 
absoluta dels regidors. La llei 
que pennetra el canvi de comar
ca i de veguería (de Lleida a la 
Catalunya central) entra avui en 
vigor 1 estableix que la incorpo
ració de Tora i Biosca al Solso
nes "es fara efectiva després de 
les eleccions municipals poste
riors" al text, és a dir, després 
del28 de maig. Els alcaldes deis 
dos municipis preveuen convo
car en les proximes hores un pie 
extraordinari per fer l'últim pas 
peral canvi de comarca, que 
es fara efectiu en dos mesos. El 
primer edil de Tora, Magí Cos
collola (ERC), va avan¡;ar que 
preveu convocar un ple el pro
per di a 30 per ratificar el canvi i 
el de Biosca, Josep Puig (Junts), 
ho fara el dilluns 27. 

1 LESCLAUS 1 Entitats socials 
s'afegeixen a 
la petició d'un 
referéndum 

El president del consell co
marcal de la Segarra, Francesc 
Lluch (ERC), que ha mostrat 
en les últimes setmanes la se
ua oposició al canvi de comar
ca, va assegurar ahir que "hi 
ha dubtes sobre si el ple s'ha de 
convocar abans o després de les 
eleccions" del maig. Un canvi 
de composició deis ajuntaments 
podría alterar les majories, si 
bé el mateix text de la llei re
cull que els dos plens ho han 
aprovat en anteriors ocasions 
el2010, 2015 i 2018. També ex
plica que alllarg de les últimes 
decades s'ha intentat tramitar 
aquesta modificació comarcal 

INICIATIVES TURISME 

Elsorígens 
1 El1932, els treballs de la po
nencia de la divisió territorial de 
Catalunya van evidenciar que 
l'adscripció de Tora i Biosca era 
objecte de discussió. Es van cir
cumscriure a la Segarra (tret de 
Llanera, que ho va fer el 1969). 
Tanmateix, van quedar en el par
tit judicial del Solsones. 

Peticions de canvi 
1 Plens municipals deis dos mu
nicipis van demanar el canvi al 
Solsones el2010, 2015 i 2018. No 
obstant, la llei de vegueries del 
2010 va exigir que el canvi de co
marca es tramités per llei i el pro
cés es va bloquejar. 

Aval del Parlament 
1 El passat 7 de mar\, el Parla
ment va aprovar per una amplia 
majoria de 111 vots (i 7 absten
cions) una proposició de llei del 
PSC sobre la segregació de Tora i 
Biosca davant de les queixes de la 
Segarra i la petició de consultes. 

i que el 2010 el ple del consell 
comarcal del Solsones també va 
votar i va aprovar per majoria 
absoluta l'acceptació del canvi. 
Tanmateix, alcaldes del Solso
nes consultats ahir van qüesti
onar tant la urgencia del procés 
com la falta de referendum, un 
fet que els edils justifiquen per 
la impossibilitat de celebrar-ho 
abans deis comicis del 28-M. La 
presidenta del consell del Sol-

Plataforma turística per 
combatre la despoblació 
1 LLEIDAI Impulsen una platafor
ma turística sense anim de lucre 
els beneficis de la qual es desti
naran a projectes per combatre 
la despoblació. El promotor de 
la upciativa Stop Pueblos Vacíos 
és Osear Balsells, cofundador 
de la ruta Carros de Foc, que 
ahir va explicar que es tracta 
d'una "plataforma d'interme
diació perque totes les parts 
surtin guanyant: l'allotjament, 
el client i el territori". 

De momentja s'han estrenat 

tres noves rutes de BTT que for
maran part de la futura plata
forma. En concret, es tracta de 
Pallars Jussaric, un recorregut 
de 350 quilometres per conei
xer el territori del Geoparc Orí
gens i que té un desnivell posi
tiu de 12.000 metres; Valls de 
Pedra, de 120 quilometres de 
longitud i que transcorre perla 
zona est de les Garrigues, i La 
Corona del Pare, de 300 qui
lometres pel Pare Natural de 
l'Alt Pirineu. 

Josep Puig i Magí Coscollola, al Parlament el7 de mar~. 

En vigor 
1 Aquesta llei entra avui en vigor 
i els plens deis dos municipis han 
d'avalar de no u aquest canvi, que 
es tara efectiu després de les mu
nicipats del mes de maig. 

sones, Sara Alarcón (ERC), va 
assegurar que no té "la certesa 
absoluta que tots els vei'ns de 
Tora i Biosca vulguin passar al 
Solsones perque no s'ha fet una 
consulta popular que ho corro
bori. El més logic és que s'ha
gués fet abans d'abordar qual
sevol pas institucional". 

Josep Maria Casafont, al
calde de Naves (Junts), va dir 
que és necessaria una consulta 

COMER~ RENOVACIÓ 

Reticencies al Solsones 
1 Alcaldes i edils del Sol sones van 
mostrar ah ir reticencies a l'ads
cripció de Tora i Biosca i van criti
car que el procés no hagi comptat 
amb consultes populars. 

i va remarcar que el Solsones 
és una comarca molt dissemi
nada, mentre que Tora i Bios
ca tenen un nucli de població 
i requereixen un altre tipus de 
prestacions, la qual cosa obli
ga el consell a pensar en no
ves maneres de poder atendre 
aquests municipis. Va opinar 
que la tramitació ha estat pre
cipitada "per a una decisió tan 
determinant ". 

• L'Espitllera Forum d'Es
tudis Segarrencs, una en
titat dedicada a la investi
gació i el debata la Segar
ra, s'ha afegit a la petició 
d'un referendum entre els 
vei'ns de Tora i Biosca per 
coneixer la seua postura 
en relació amb el canvi de 
comarca i de veguería. 

De fet, considera "inad
missible" que no es con
sulti els vei'ns i lamenta 
l'"intent de desmembra
ment" de la comarca. La 
Segarra té actualment 
23.601 vei'ns, per la qual 
cosa perdra un 6% de la 
població (i un 20% de la 
superfície). Al contrari, 
la comarca del Solsones, 
amb 13.600 vei'ns, guan
yara un 10 per cent de po
blació amb el canvi. 

El president del consell d'al
caldes i alcalde d'Olius, l'inde
pendent Antoni Márquez, va 
assenyalar que "cree que som 
els interessats i alguna cosa hau
ríem de dir", respecte a aquesta 
iniciativa. Tant Márquez coro 
Casafont van incidir que és ne
cessari un estudi economic, fi
nancer i social profund sobre els 
serveis i atenció a les poblacions 
i que comportaría. 

El mercat de Torrefarrera posa 15 para·des 
al perdre'n les mateixes per la covid 
1 TORREFARRERA 1 El mercat domi
nical de Torrefarrera va inau
gurar diumenge 15 noves pa
rarles, quatre de dedicarles a 
productes d'alimentació i onze 
més a articles variats del sector 
textil o cal<;ats, entre d'altres. 
En total, en l'actualitat hi ha 
204 parades després de revisar 
totes les peticions rebudes al 
consistori, segons va explicar 
l'alcalde, Jordi Latorre. L'edil 
va indicar que una quinzena 
de pararles s'han donat de bai-

xa durant els dos últims anys 
arran de la covid, per la qual 
cosa, amb la nova convocatoria 
per cobrir aquest espai, s'han 
substitui:t totes les baixes i ara 
el mercat manté els mateixos 
punts de venda que abans de 
la pandemia. 

Per una altra banda, el con
sistori ofereix tres espais de 
coworking per a emprenedors 
amb iniciatives i noves línies de 
negoci que requereixen aques
hi metodología de treball i que 

fins ara havien de despla¡;ar-se 
a Lleida per poder disposar 
d'aquest servei. 

L'alcalde va assenyalar que 
l'objectiu és refor<;ar la soste 
nibilitat, l'equilibri rural-url: 
i l'adaptació a les necessitats 
de les activitatas economiques 
del municipi. El servei s'inici
ara de manera experimental 
i sense cost per als potencials 
usuaris. Els interessats poden 
reservar l'espai a la pagina web 
de l'ajuntament. 

edoussin
Resaltado
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LA SEU D'URGELL 
Ajuntament ..... 973 35 0010 
Ambulimcies A.U. 973 36 02 66 
Hospital . 973 35 00 50 
Mossos d'Esquadra . • • . • • • ... 973 35 72 00 
Bombers . . • . • . • . • •.. 973 35 00 84 
Guindia Civil ..... • • . . . • • 973 35 00 81 
Policía Municipal ........... 973 35 04 26 

MEMORIA HOMENATGES 

Alt Urgell/Cerdanya/ Andorra 
Policía Nacional . . . . . . . . . . 973 35 09 25 
Policía Nacional Frontera .. . . 973 35 16 66 
O LIANA 
AJuntament............ .. 973 47 00 35 
Bombers .. • • • . •• • . • 973 47 00 80 
CAP .. • .. . . • • • . . . . . .. 973 46 30 22 
ORGANYA 
Ajuntament............. . 973 38 30 07 

Bombers ................... 973 38 21 80 
PERA MOLA 
Ajuntament.. .... . .. .. . .. .. 973 47 02 63 
COLL DE NARGÓ 
Ajuntament.. .... . . . . 973 38 30 48 
Bombers .. .. .. .. . .. .. . 973 38 35 80 
BELLVER DE CERDANYA 
Ajuntament. ..... . . . . . 973 51 00 16 

CAP ................. ....... 973 51 0315 
LLES DE CERDANYA 
Ajuntament. .......... . .. . ... 973 51 50 47 
Consultori medie ...... . ...... 973 51 51 32 
PRULLANS DE CERDANYA 
Ajuntament...... .. ......... 973 51 02 55 
PRATS 1 SANSOR 
Ajuntament . . .............. 972 89 OS 94 

Homenatge a cinc deportats de la Seu 
Instal·len llambordes Stolpersteine davant deis domicilis de les víctimes del nazisme 
C.SANS 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Seu va col-lo
car ahír cinc llambordes Stol
persteine en record de cinc 
ve'ins del munícípi deportats 
als camps de concentra ció na
zis, tres dels quals van ser as
sassínats i dos van aconseguir 
salvar la vida. L'acte va retre 
homenatge a Victoria Córdoba 
Bordoll, Antonio Vial Candia, 
Remigio Morella Giraut, Bona
ventura Aixas Obiols i Josep 
Saos Sansa. Les llambordes es 
van instal-lar davant deis do
mícílis on van viure aquests 
veins. L'acte d'ahir el va con
cluir Pau Chica, historiador 
local, que va repassar la bio
grafía deis deportats. Chica 
ha aconseguit identificar fins 
a 14 ve'ins de l'Alt Urgell que 
van ser víctimes del nazisme 
i el recull alllibre Cerdans i 
alturgellencs als camps nazis. 
Catalunya compta amb 450 
Stolpersteine. S'ha dissenyat 
una ruta per donar a coneixer 
"!'horror" d'aquests crims. Ah ir van quedar instal·ladés les cinc llambordes als carrers del centre de la Se u. 

HABITATGE TURISME 

COMARQUES J 17 

MONTELLA 1 MARTINET 
Ajuntament .. .. .. .. . .. ... 973 51 50 12 
RIU DE CERDANYA 
Ajuntament .... .. .. ......... 973 51 07 00 
ANDORRA LA VELLA 
Comú ........... ...... .. . (+376) 875 700 
Hospital ................... (+376) 871 000 
Policía ...... .............. (+376) 872 000 

SERVEIS 

Andorra cobrara 
pels rescats 
en cas de 
negligencia 
1 ANDORRA LA VELLA 1 Els Bom
bers del Príncipat d'Andorra 
podran cobrar pels rescats 
d'excursionistes o de sen
deristes a la muntanya en 
cas de negligencia deis afec
tats a partir de l'estiu, quan 
disposaran de la regulació. 
Aquesta és una possibilitat 
que contempla el pressupost 
de l'estat andorra d'aquest 
any. Falta que el Govern 
elabori el reglament que 
contingui, entre altres as
pectes, els preus públics que 
s'aplicaran. 

El director del departa
ment de Prevenció i Ex
tendón d'Incendis i Salva
ments, Jordi Farré, va ex
plicar en aquest sentit que 
primer s'optara per "fer pe
dagogía". Quant al cost, va 
apuntar que sera variable 
en funció deis mitjans que 
s'utilitzin en cada operació 
de rescat. 

La Seu regula els pisos turístics 
i limitá a 113 les noves llicencies 

Ofids contra la despoblació • El poble d'Estamariu va seguir 
el cap de setmana mostrant la seua oferta de cursos perque 
els ve'ins aprenguin oficis possibles a desenvolupar en entorns 
rurals í incentivar la repoblació, com el de cistelleria. 

CENTRO MÉDICO en Lleida precisa ~ 

Dr./Dr DO BOICina 
para cubrir plaza fija. 

Horario de lunes a viernes de 17 ha 20 h. 
Sábado de 9.30 ha 13.30 h. 

la.. Enviar CV a alcaldepujol@asecemp.org ~ 

co 

1 LA SEU D'URGELL 1 La Se u va apro
var ahir el pla especial de pisos 
turístics per evitar una "pro
liferació desmesurada". El 
municipi compta ara amb 58 
habitatges d'aquest tipus i el 
document fixa, segons va ex
plicar el regidor d'Urbanisme, 
Joan Gurrera, que la xifra ma
xima de nous permisos sera de 
113. S'ha dividit la ciutat en 4 

~ ... 
~ ........ 
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sectors i ha establert pera cada 
un un límit de noves llicenci
es. Al centre historie seran 40 
permisos nous (actualment n'hi 
ha 23). A la resta del municipi, 
on ara hi ha 35 pisos turístics, 
el pla contempla llicencies per 
a 73 més. 

La CUP va considerar "in
suficient" la regulació al con
siderar que "incrementara la 

Vols viure la Festa de Moros i Cristians 
des del millor lloc? 

Vols ser un guener moto o un cavellef crts~A? 

ragradana l)llrtlclpar de ..aeac:ions históriques, ,., tealre, dansa o balda d'8$1>ases? 

Voldnes desftlar pels ca<re<s de Ueoda amb e!s vestu.wls m6a espeaac:uta~ quel>as vlst moí? 

Vine i t'ho expliquem! 

Diada Festeral 
Oissabte, 25 de mar~ al Mercat del Pta 
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densitat al centre historie" i 
que "no posara fi a la greu pro
blema tic a d'accés a l'habitatge 
sinó que accentuara el proble
ma". Gurrera va defensar el 
pla i va dir que cal buscar un 
equilibri. La Seu sera el sise 
municipi de Lleida a regular 
els pisos turístics a l'afegir-se 
a Vielha, Rialp, Talarn, Ager i 
Bellver de Cerdanya. 
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Fotografía de família d'alguns deis assistents dissabte a l'acte al Centre Extremeny de Lleida. 

Recapten 13.000 euros pera la bC~a 
Tam~ .... d'investigació del cancer 

Conferencia pei8-M al Centre Extremeny 
Més de 800 persones van participar diumenge a Tamarit 
de Llitera en la X Pedaleja, Corre o Camina Contra el 
Cimcer, que va recaptar 13.000 euros per a la Beca Tamarit 
pera la investigació sobre el cancer de l'aparell digestiu. 

1 LLEIDAI El local social del Centre 
Extremeny de Lleida va aco
llir dissabte una conferencia 
amb motiu del Dia de la Dona. 
La xarrada va anar a carrec 
de Silvia Puertas, responsa-

ble de Polítiques d'Igualtat de 
la Paeria i l'acte, organitzat al 
costat del Casal de la Dona, va 
comptar amb l'assistencia de 90 
persones. 

Entre les activitats progra-

mades pel8-M, dema esta pre
vist un taller d'hipopressius al 
Centre Cívic de Balafia; dijous 
hi haura un reconeixement a 
Dolors Comes Saureu a la par
tida Grenyana i els Premis Hera. 

Debut en gran 
deis M,alfarga~s 
d~~ l allars 
Els Malfargats del Pallars, 
la colla castellera en for
mació de Jussa i el Sobira, 
van descarregar diumen
ge a Guissona el seu pri
mers castells de sis pisos: 
el 3 de 6 i 4 de 6. Aquest 
diumenge vinent es pre
sentaran a Tremp com a 
amfitrions deis Castellers 
de Lleida. 

Butsenit d'Urgell ret 
homenatge als seus avis 

L'ajuntament de Montgai va homenatjar diumenge els 13 veins 
de Butsenit d'Urgell-nucli del municipi- que tenen entre 80 i 
84 anys. La festa se celebra cada quatre anys. 

Presentació a Maials delllibre 'Mares. 
Cronica d'una situació límit' de)~ ~n~J uue 
La Societat de Maials va acollir diumenge la presentació 
delllibre Mares.Cronica d'una situació límit (Pages Edi
tors) de la periodista maialenca Sonia Quer. Analitza les 
dificultats de la maternitat durant la pandemia. 

' HOROSCOP 
ARIES 21-111 1 19-IV. 
Mantingueu l'impuls. No ignoreu les 
regles ni escolte u mals consells. Algú 

estar a ansiós per fer-vos quedar malament o 
arru1nar-vos els plans. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
El t reball dur donara fruits, seguiu els 
somnis o uniu forces amb algú que tro-

beu compatible. No permeteu que influencies 
externes us interrompin els plans. 

BESSONS 21 -V 1 20-VI. 
Enfadar-vos amb algú fara que sigui 
més lent obten ir el que mireu d'assolir. 

La millor oportunitat és aquella que creeu pera 
vosaltres mateixos. 

CANCER 21 -VI/ 22-VII. 
Atureu-vos, observeu el que succeeix al 
voltant i escolteu, pero no compartiu 

massa informació. No comprometeu la vostra 
posició mostrant vulnerabilitat. 

LLEO 23-VII 1 22-VIII. 
Poseu emfasi a aprendre, experimentar 
i visitar persones que puguin oferir-vos 

una cosa valuosa. Fer un viatge o anar a una re
unió aclarira qualsevol inquietud. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Proveu una cosa nova i exploreu les 
possibi litats. No us rendiu davant deis 

altres. Traceu un mapa de com voleu que sigui 
la vostra vida i després comenceu el viatge. 

BALANt;A 23-IX 1 22-X. 
Sentiu-vos orgullosos del que feu i no
més accepteu la responsabilitat que us 

sembli convenient. Estar al corrent de les nove
tats us donara una gamma d'opcions. 

ESCORPIO 23-X 1 21-XI. 
Posar la casa en ordre us tranquiHitzara. 
Fe u la feina bruta vosaltres mateixos i 

comprendreu els beneficis de la neteja. rviantin
gueu-vos allunyats d'aliances d'empreses. 

SAGITARI22-XI 1 21-XII. 
Mantingueu la ment oberta, pero no 
cregueu tot el que sentiu. Quan tracteu 

amb companys, amics i familiars tingueu les 
emocions sota control. 

Assaig de I'Orquestra 
Infantil de la Julia 
Carbonell a Bellpuig 
Els més petits de la Julia Carbonen 
van celebrar dissabte un assaig a 
l'Escola Valeri Serra de Bellpuig. 
L'Orquestra Infantil de la Julia 
Carbonell esta preparant el con
cert que tindra lloc el proper 25 de 
marc; a l'església Mijaran de Vielha 
sota el títol Les quatre estacions 
de l'OITLL. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Simplifiqueu plans i respecteu el pres
supost. Utilitzeu enginy i experiencia 

per fer els canvis que desitgeu. Pode u so miar, 
pero sigueu realistes sobre el que és possible. 

AQUARI20-I/ 18-II. 
Augmenteu el ritme i acabeu la llista de 
tasques. Quan tracteu amb persones 

agressives no retingueu pensaments ni senti
ments. Sigueu francs sobre el que espereu. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Canalitzeu l'energia cap a una cosa di
ferent, creativa o apassionant. No cediu 

davant de molesties ni persones descontentes. 
Ordeneu el vostre espai i reorganitzeu coses. 
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