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lleida

tecnologia normativa

Els drons volen ben amunt

La majoria dels que es venen són recreatius, però cada vegada té més aplicacions en sectors com
l’agricultura || A la província hi ha censats 42 operadors professionals, 54 aeronaus i 48 pilots
titulats i les sancions per incomplir la normativa poden arribar als 225.000 euros
lleida drone

santi costa d. / l. garcía

la normativa

E

ls drons són petits vehicles
voladors amb hèlixs que
funcionen per control remot. Fins fa uns anys el seu ús
semblava estrictament lúdic,
però cada vegada tenen més
aplicacions, la qual cosa n’augmenta l’ús a nivell professional. Segons dades de l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria, a
la província hi ha censats 42
operadors de drons amb 54 aeronaus i 48 pilots, i a nivell estatal hi ha 5.822 drons i 5.061
pilots. Són només una petita
part del total. El president de
Lleida Drone, Andreu Ibáñez,
assegura que “no hi ha un cens
fiable del nombre de drons a la
província, però sí que podem
afirmar que n’hi ha a milers i
que el 80 per cent són de joguet
o d’ús recreatiu”.
La majoria de drons professionals s’utilitzen per al sector
audiovisual, encara que cada
empresa els busca diferents
sortides laborals. És el cas de
Marc Palau i la seua empresa
Prodron, d’Aitona. “Fem molta
feina audiovisual, encara que
també ens encarreguem de la
vigilància d’instal·lacions industrials”, assenyala. No obstant, critica les traves que posen
des de l’AESA per utilitzar els
drons. “Pots estar fins a sis mesos per rebre l’autorització per
gravar en una ciutat”, afegeix.
Un altre lleidatà que està en el
negoci dels drons és Joan Capdevila, amb l’empresa Vision
Drone a Tremp. “En dos anys
el nostre ritme de treball s’ha
disparat i fem des de vídeos fins
a termografies o inspeccions de
plaques solars”, diu Capdevila,
que ratifica que “hi ha molta
desinformació amb la normativa, però la gent es conscienciarà”. Respecte a quin és el
principal problema per treballar amb drons, Capdevila ho
té clar: l’intrusisme. “Hi ha gent
que abans contracta particulars
perquè gravin en ciutats i ho fan
per evitar-se la paperassa amb
AESA i perquè els és més barat
que contractar professionals”,
lamenta Capdevila.

Origen de la llei

z El 29 de desembre del 2017
el Butlletí Oficial de l’Estat va
publicar el marc normatiu en
el qual regularitzava i establia
per on podien anar els drons i
quins requisits calen per pilotar
aquestes aeronaus.

Llicència de pilot
z La normativa estableix que les
persones que vulguin desenvolupar una activitat professional
amb drons s’han de treure el títol de pilot, mentre que els que
l’utilitzen per a usos recreatius
n’estan exempts. A més, els
professionals hauran de registrar els drons en el registre de
l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (AESA). Així mateix, l’aeronau ha de portar una placa
identificativa.

visiondrone.cat

z Fer volar un dron en un espai
obert comporta complir una
sèrie de requisits. Els més importants són que l’aparell no
pot creuar per zones urbanes
tret que pesi menys de 10 quilos o tingui el permís d’AESA;
tampoc poden superar els 120
metres d’altura ni volar de nit o
en parcs naturals. El pilot no ha
de perdre de vista l’aparell en
cap moment i no pot atansar-se
a més de 150 metres de zones
urbanes; a 50 metres d’aglomeracions de gent; quatre quilòmetres d’aeroports, dos quilòmetres d’aeròdroms i heliports
i 5,5 quilòmetres de centrals
nuclears.

Sancions
z Incomplir qualsevol d’aquests
requisits de la normativa pot
comportar sancions que, en
funció de la gravetat, poden
anar dels seixanta euros als
225.000.

Imatge del llac de Basturs, al Pallars Jussà, captada per un dron.
prodron

Fortes sancions
Al marge de les barreres que
la normativa posa al seu ús (vegeu el desglossament superior),
el desconeixement pot comportar fortes sancions com la que
rebrà un jove de Torrefarrera
que va fer volar el seu dron a
prop de l’aeroport d’Alguaire
i que ell mateix havia fabricat
amb peces comprades per internet. Ara s’enfronta a una sanció
que pot anar des dels 60 fins als
45.000 euros per fer-ne un ús
amb finalitat recreativa en un
espai aeri controlat.

Condicions per volar

Un dron fent una demostració a la fira de Sant Miquel de fa dos anys.

Un operari maneja un dron per revisar unes instal·lacions.

De 30 a 150 € per a usos lúdics i
fins a 30.000 per a professionals
n A mesura que els drons
s’han implementat al mercat, han sorgit desenes i fins
i tot centenars de models i
categories, la qual cosa ha
comportat que aquests artefactes tinguin un ventall de
preus molt ampli. Segons el
president de Lleida Drone,
Andreu Ibáñez, els drons
més bàsics “es poden trobar
a partir de 30 euros i van fins
als 150; els especialitzats per
fer vídeos no baixen dels
1.000 euros i per fer treballs
professionals el preu pot anar

dels 4.000 als 30.000 euros”,
assegura. Així mateix, indica
que aquest últim any s’han
pogut veure noves aplicacions per als drons. “La Direcció General de Trànsit (DGT)
ha començat a utilitzar-los
per detectar infraccions a la
carretera, els bombers també
n’utilitzen per seguir l’avanç
dels incendis durant la nit i
a nivell de Lleida les seues
aplicacions al món de l’agricultura podrien ser il·limitades”, recalca el president de
Lleida Drone.
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Castell de Mur assigna un contracte per
decret a qui el va perdre en concurs

Per a la gestió del bar, la piscina i el punt d’informació turística de Guàrdia de
Noguera || El consistori va anul·lar la licitació i va fer una adjudicació directa
r. ramírez

❘ lleida ❘ L’ajuntament de Castell
de Mur ha assignat un contracte
per decret a un particular que
no va aconseguir adjudicar-se’l
mesos enrere, quan el consistori
va convocar un concurs per adjudicar la gestió del bar, la piscina i el punt d’informació turística de Guàrdia de Noguera.
L’actual gestor va quedar exclòs
a l’abril per defectes de forma
a la proposta, segons fonts municipals. Després de l’eliminació va quedar un sol candidat:
Ahmed Hammoum, originari
del Marroc i veí del municipi
des de fa anys. Aquest únic aspirant no es va adjudicar la concessió. L’ajuntament va desistir
del concurs adduint “errors no
esmenables” en el procés. En
lloc de convocar-ne un altre, va
contractar el candidat exclòs a
través d’un decret d’alcaldia. Va
ser una contractació d’un any,
en lloc dels quatre que preveia el
concurs. Hammoum es va declarar disconforme amb la decisió
del consistori, al considerar que
no va fer justícia a la seua proposta. Per la seua part, l’alcalde,
Josep Maria Mullol (JxCat), va
defensar que desistir d’un concurs és una opció permesa per
la llei al constatar problemes en
el procés, i va apuntar que va
recórrer a un contracte directe
per “evitar perdre la temporada
d’estiu” de l’equipament. “El

serveis

Gairebé 150.000
euros per a un
vehicle de neteja
viària a Naut
❘ naut aran ❘ L’ajuntament de
Naut Aran ha licitat les bases
per a la compra d’un vehicle
destinat a la neteja de carrers
estrets i accessos que també
servirà per tirar sal i com a
segadora, segons va explicar
l’alcalde, César Ruiz Canela.
El preu estipulat és de
149.000 euros i la previsió és
adquirir-lo a mitjans del mes
vinent perquè estigui operativa a l’hivern. Segons va assenyalar l’alcalde, el municipi
ja compta amb dos vehicles
d’aquestes característiques i
era necessari un tercer per
millorar el servei tenint en
compte les característiques
de les vies públiques d’aquesta població.

aeroports

L’entrada del complex de bar, piscina i punt d’informació de Guàrdia de Noguera.

Últims vols d’estiu
a Menorca i Eivissa
des d’Alguaire

ple ho va ratificar”, va recalcar, i va argumentar que l’actual
gestor és, al seu parer, el que
reuneix els requisits per gestionar el complex. “No serveix
qualsevol”, va dir. “Per exemple, cal expressar-se amb fluïdesa per informar turistes”, va
afegir. Mullol va avançar que el
2020 hi haurà un altre concurs
i que les clàusules exigiran reunir les habilitats que considera
necessàries.

❘ alguaire ❘ L’aeroport d’Alguaire acabarà avui la temporada de vols d’estiu, amb
els últims avions de la companyia Air Nostrum que comunicaran Lleida amb Eivissa i Menorca. Fins al començament de la campanya
d’hivern, els únics vols regulars de passatgers previstos són els avions setmanals
entre Lleida i Palma, també
d’Air Nostrum.

les frases

«No estic d’acord
amb la decisió de
l’ajuntament, crec
que no va fer justícia
a la meua proposta»

«Vam adjudicar
el contracte a qui
reunia els requisits
per gestionar les
instal·lacions»

ahmed hammoum

josep maria mullol

veí de castell de mur

alcalde de castell de mur

política símbols

municipis activitats
segre tàrrega

segre tàrrega

El mural independentista de Belpuig, repintat poc després que desconeguts el tapessin.

Participants en el tast de tomates a Tàrrega.

Bellpuig restaura el mural sobiranista

Tast de tomates conreades
als horts urbans de Tàrrega

Després que desconeguts el tapessin amb pintura negra dijous
segre tàrrega

❘ Bellpuig ❘ El mural independentista més gran de Lleida, d’uns
cinc-cents metres quadrats al
peu de l’antiga N-II a Bellpuig,
va ser repintat ahir al matí després que uns desconeguts el ta-
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pessin amb pintura negra dijous
a la matinada. Després de poc
més de quatre hores, va tornar
a lluir el lema “Fem República”
al costat de la bandera estelada.
Membres del CDR local van explicar que “el resposarem tantes

vegades com sigui necessari” i
van assegurar que tenen permís del propietari de la finca
per fer-ho. Aquest és el segon
acte vandàlic que pateix aquest
mural, que es va pintar l’estiu de
l’any passat.

segre tàrrega

❘ tàrrega ❘ Tàrrega va celebrar
ahir un tast de tomates procedents dels horts urbans municipals. L’activitat va reunir els
usuaris d’aquestes parcel·les
per degustar 21 varietats diferents de tomates i intercanviar

coneixements d’horticultura.
Els participants, acompanyats
de les famílies, van puntuar el
gust i la textura de les tomates. Van assistir a l’acte l’alcaldessa, Alba Pijuan, i les edils
Assumpta Pijuan, Teresa Sala
i Marta Torre.

Pallars
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10

comarques
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

municipis equipaments

Palau de Noguera ‘estrena’ local social
votant la representant del poble
Primera elecció dels nuclis de Tremp per elegir un interlocutor amb el consistori
ajuntament de tremp

r. r.

❘ lleida ❘ Palau de Noguera va
inaugurar divendres a la nit
el local social d’aquest nucli
agregat de Tremp, una vegada finalitzades les obres que
el consistori va portar a terme durant el mandat anterior
per remodelar-lo. Aquest acte
inaugural es va emmarcar en
els actes de la festa major de
la localitat i va servir també
per elegir en votació la nova
representant del poble, una
persona que exercirà durant
els pròxims quatre anys com
a interlocutora entre els veïns
i el consistori.
Dos candidates van optar
a aquest càrrec, de caràcter
consultiu i sense responsabilitats de govern ni tampoc remuneració. La més votada va
ser Teresa Sopena, que va obtenir 25 vots. Per la seua part,
la candidatura de Montserrat
Vilella va aconseguir 13 sufragis i hi va haver tres vots en
blanc, segons van comunicar
fonts municipals després de la
votació. Va ser una participació elevada, tenint en compte
que es tracta d’una localitat
amb tot just seixanta persones censades.

L’alcaldessa, Pilar Cases, durant la inauguració del local social divendres a la nit.

La votació de Palau de Noguera va ser la primera de les
eleccions que s’hauran de celebrarà en les pròximes setmanes per elegir representants
dels vint-i-vuit nuclis agregats
de Tremp (com va avançar

SEGRE el passat 25 d’agost).
Cada localitat tindrà el seu,
excepte la major part dels de
l’àrea de la Terreta, on compartiran un únic interlocutor
amb el consistori, al tractar-se
de poblacions de característi-

ques i problemàtiques similars.
A les localitats en què es presenti més d’un candidat, com
ha succeït aquesta setmana a
Palau de Noguera, el consistori
instal·larà una urna perquè els
veïns votin.
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Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

municipis

Permisos per
caçar isards, a
subhasta a
partir de 3.500 €
❘ lleida ❘ Municipis i entitats
municipals descentralitzades (EMD) del Pallars Sobirà han obert la subhasta
anual de permisos de caça,
després que el departament
d’Agricultura hagi determinat quantes autoritzacions
pot expedir cada localitat.
Així doncs, Alt Àneu subhasta un permís de caça
d’isard en la modalitat de
trofeu amb un preu de sortida de 3.800 euros; i catorze
autoritzacions per a isards,
cérvols, daines, muflons i
cabirols de caça selectiva.
Aquesta última té com a
finalitat eliminar exemplars malalts o amb defectes genètics. Així mateix,
l’EMD d’Isil i Alós obre la
licitació d’un permís de caça d’isard com a trofeu per
4.000 euros; un cérvol per
2.100 euros, i un mufló per
1.250 euros. També adjudicarà dinou permisos de
caça selectiva. Per la seua
banda, l’ajuntament de Lladorre subhasta un permís
d’isard per 3.500 euros, un
altre de cérvol per 1.400 i
un de cabirol per 800 euros,
tots en modalitat de trofeu,
així com quinze llicències
per a caça selectiva.
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esports

futbol copa pirineus

hípica

L’Organyà, campió

El Club Hípic Sanui
acull avui la Lliga
Lleida de salts

S’endú la Copa Pirineus després de remuntar un 2-0 advers contra la Seu d’Urgell
al segon temps || Es treu l’‘espineta’ de la final perduda el curs passat
seu d’urgell

organyà

Pantoja, Carrión, Del
Águila, Josep, Fité,
Ferreira, Mairal, Ticó,
Obiols, Rodríguez i
Balletbò.
Canvis: Jan per Ticó
(46’), Escolà per
Pantoja (46’), Cobo
per Ferreira (46’),
Peña per Rodríguez i
Sort per Del Águila
(47’).

Busquets, Escales,
Casanova, Vila,
Navarro, Galimany, Ivo,
Niang, Alís, Ferreiro i
Luka.
Canvis: Casals per
Escales (46’), García per
Navarro (46’), Da Costa
per Ferreiro (46’) i Vidal
per Alís (55’).

2

3

handbol

L’Associació cau
davant del Gavà
en el segon test

Gols: 1-0 (16’) Balletbò. 2-0 (17’) Del Águila. 2-1
(67’) Galimany. 2-2 (76’) Vila. 2-3 (81’) Casanova.
Àrbitres: Silva Zúcar. Groga a Mairal, de la Seu
d’Urgell, i a Da Costa i Ivo, de l’Organyà.
Incidències: Final de la Copa Pirineus, disputada al Municipal de Pedrasanta de Tremp.

redacció

❘ tremp ❘ L’Organyà es va proclamar ahir campió de la Copa
Pirineus a Tremp, al remuntar
un 2-0 advers davant de la Seu
d’Urgell. Així, els blanc-i-blaus
es van emportar la tercera edició del torneig i es rescabalen
de la final perduda la temporada passada a casa davant del
Tremp. Ara, empata al palmarès
a un títol amb el conjunt pallarès i amb el seu rival d’ahir, la
Seu d’Urgell, que es va adjudicar la primera edició de la competició el 2017.
La primera part va ser igualada amb els dos conjunts jugant de tu a tu i volent tenir la
possessió de la pilota. El primer
avís va ser de l’Organyà, amb
un tret que va picar al travesser

L’Organyà celebra sobre la gespa del Pedrasanta de Tremp la Copa Pirineus, aconseguida ahir.

al minut 15. Però deu minuts
després, era la Seu qui tenia
l’oportunitat de marcar i no ho
va desaprofitar, ja que Balletbò
va endossar a la xarxa un esfèric
que l’Organyà havia perdut a la
frontal de l’àrea.
Al cap de dos minuts, una bola llarga per a Aleix Del Águila, referència de la Seu, que va
batre Busquets. A partir d’allà,
amb dos gols d’avantatge, la Seu

es va replegar i l’Organyà va posar una marxa més a la recerca
de l’empat.
Al principi de la segona part,
la Seu va acusar la lesió de Del
Águila, que va haver de retirar-se i es va tancar al darrere,
cosa que va permetre a l’Organyà atacar durant pràcticament
tot el període. A 25 minuts del
final va arribar el 2-1, després
d’un canvi d’orientació que Ga-

limany va rematar de bolea.
L’empat va arribar deu minuts
després obra de Robert Vila,
que va marcar després d’una
jugada personal. El gol definitiu del triomf el va aconseguir
Casanovas quan faltaven nou
minuts per complir-se el temps
reglamentari, després de treure
un córner en curt i, al tornar-li
la pilota, enviar una centrada
que es va colar per l’escaire.

hoquei ok lliga plata
hc alpicat

El Lleida.Net
Alpicat es posa
en marxa amb
un ‘stage’
La presentació, davant
la Selecció Catalana
❘ gimenells ❘ El Lleida.Net Alpicat, que la temporada passada
es va quedar a un pas d’ascendir a l’OK Lliga, va iniciar ahir
la pretemporada amb un stage
a les instal·lacions 2Llacs, que
conclourà avui. L’equip que
torna a entrenar Xavi Roy té
com a objectiu intentar de nou
l’ascens a la màxima categoria
de l’hoquei estatal.
El tècnic va començar a treballar ahir amb els jugadors de
la primera plantilla, que ja està
tancada, del filial i un juvenil.
El Lleida.Net Alpicat ha fitxat
quatre joves jugadors, tots ells
procedents del Lleida Llista. Es
tracta de Raúl Fernández, Pol

❘ lleida ❘ Les instal·lacions
del Club Hípic Sanui, a la
partida Torres de Sanui de
Lleida, acolliran avui la cinquena prova puntuable per
a la Lliga de Lleida de salts
d’obstacles. La competició
està prevista a partir de les
10.00 del matí i el concurs
consta de sis proves, amb altures que van des dels 0,60
a 1,20 metres. Les primeres
proves del programa seran
les de més altura.

❘ gavà ❘ L’Associació Lleidatana va caure ahir contra el
Gavà (29-24) al segon test de
precampanya. Les lleidatanes van pagar un mal inici
de duel, en què van encaixar un parcial de 9-1. Els va
faltar intensitat en defensa i,
malgrat que van poder col·locar-se a només dos gols de les
del Baix Llobregat al segon
temps, tampoc l’encert les va
acompanyar al final.

atletisme

Pau Capell guanya
l’Ultra Trail del
Mont Blanc
❘ chamonix ❘ Pau Capell es va
coronar ahir guanyador de
l’Ultra Trail del Mont Blanc
al cobrir els 171 quilòmetres
de recorregut, amb 10.000
metres de desnivell positiu,
en 20 hores, 19 minuts i 7
segons. El de Sant Boi es converteix així en el tercer català a guanyar la prova després
d’aconseguir-ho abans Kilian
Jornet, campió en tres ocasions, i Núria Picas.

triatló

Mario Mola,
subcampió de les
Sèries Mundials

Els jugadors del Lleida.Net Alpicat, ahir a les instal·lacions 2Llacs.

Mestres, Pol Besolí i Pol Besora.
De la temporada passada continuen al club Joan Ramon Serret,
Miquel Serret, Mats Zilken, Ricard Casals, Lluís Alsina i Marc
Llasera, a més a més de Sisco

Ariza, que té fitxa del primer
equip.
El club pretenia tancar la
plantilla amb l’argentí Nahuel
Castro, però finalment ha firmat amb el Liceo B. Tampoc

hi seguirà Biel Salvadó, amb el
qual no hi ha hagut acord per
renovar. El club es presentarà
a l’afició el dia 14 amb un partit
amistós davant de la Selecció
Catalana Absoluta.

❘ Lausana ❘ Mario Mola es va
proclamar ahir subcampió
del món de triatló, després de
no poder remuntar en l’última prova de les Sèries Mundials el desavantatge amb
el francès Vincent Luis. El
mallorquí acaba així amb el
regnat després de tres títols
consecutius. Per la seua part,
el cinc vegades campió de la
competició, Javier Gómez
Noya, va ser tercer.

societat Gent

Segre
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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Estigueu atents, investigueu i feu preguntes si no
compreneu alguna cosa. Teniu molt
a guanyar sempre que estigueu llestos per fer una jugada que animi el
creixement personal.
TAURE 20-IV / 20-V.
Si necessiteu un canvi, participeu en alguna cosa que
us proporcioni estímul mental i físic.
Inscriviu-vos a un desafiament que
posi a prova coneixements i habilitats. L’amor és a les estrelles.

Tremp recapta més de 3.000 € contra el Kat6a
El col·lectiu Tremp Runners va
recaptar ahir un total de 3.218
euros per a la investigació del
Kat6a, una malaltia genètica rara que pateixen només 12 persones a Espanya, entre elles Pol
Monsó, un veí d’aquesta localitat
d’onze anys. Prop de 300 persones van participar en la jornada
solidària, que va tenir com a acte
central una cursa de relleus amb
trams de natació, ciclisme i una
caminada. A la tarda, l’avinguda
Doctor Pearson va acollir una
festa per a totes les edats amb
sessions de ioga i música en directe. Aquests 3.218 euros es
van recol·lectar mitjançant tres
guardioles solidàries, encara que
la xifra final podria augmentar
amb la recaptació d’altres activitats que es van dur a terme com
un escape room.

tremp runners

BESSONS 21-V / 20-VI.
Poseu atenció amb qui coneixeu. Si algú us demana
que gasteu massa o que us excediu
físicament, deixeu-lo marxar. Protegiu la reputació. Sigueu reservats
per evitar errors.
CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Intenteu fer les coses de
manera diferent. Escolteu
algú en qui confieu si considereu fer
un canvi o participar en alguna cosa
propícia per conèixer gent nova.
L’amor va en augment.
LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Establiu límits. Podeu fer
molt abans de començar a
sentir-vos utilitzats. No sentiu que
heu de dir sí a alguna cosa perquè
algú més ho fa. Seguiu el cor i utilitzeu la intel·ligència.
VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu alguna cosa que us
ajudi a aconseguir un canvi
que generi recompenses espirituals,
físiques o intel·lectuals. Concentreu-vos en activitats i passatemps
que us millorin la vida.

Alguns dels veïns de Tremp que ahir van participar en la jornada solidària.
efe

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Mantingueu les prioritats
clares i la ment en el que
necessiteu aconseguir. Les emocions
sorgiran si algú no fa el que li toca
Deixeu enrere les responsabilitats i
passeu a passatemps agradables.
ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Preneu un descans; envolteu-vos de gent que us
estimuli mentalment i físicament.
Comenceu un projecte creatiu que
promogui el creixement personal o
l’aprenentatge de coses noves.

El Joker de Phoenix embogeix la Mostra

Sopar popular a Mollerussa

El Joker, l’enemic número 1 de Batman, interpretat ara per
Joaquin Phoenix, va despertar ahir un enorme interès al
Festival de Cine de Venècia. La pel·lícula, dirigida per Todd
Phillips, competeix en la selecció oficial pel Lleó d’Or.

Una vuitantena de persones va participar ahir en un sopar
popular celebrat al passeig La Salle de Mollerussa, on els comensals van gaudir de plats típics de diferents països, en una
primera trobada integradora que volen repetir.
segre tàrrega

Visita al poblat ibèric
del Molí de l’Espígol
de Tornabous
El Molí de l’Espígol de Tornabous va obrir les portes ahir
per oferir una nova visita guiada
en la qual els participants van
poder conèixer la importància
d’aquest poblat ibèric considerat
la capital dels Ilergets. La visita va acabar amb un tast de la
cervesa Iberika, elaborada de
forma artesana amb ingredients
de l’època, cosa que li dóna un
gust més amarg.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Aneu amb compte amb qui
compartiu informació personal i no us deixeu enganyar per
una oferta que sembli massa bona
per ser veritat. Feu la vostra i mantingueu les possessions.
CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No permeteu que les emocions us ennuvolin la vista.
En un negoci la despesa val la pena
només si la necessiteu. Concentreu-vos a fer canvis positius a la llar
i complir les promeses.
AQUARI 20-I / 18-II.
No feu un canvi perquè
algú més el fa. Feu el que
més us convingui i no dubteu a invertir en vosaltres. Ampliar els interessos valdrà la pena sempre que
feu petits passos.
PEIXOS 19-II / 20-III.
Establiu límits quan es tracti de la indulgència, la despesa i la convivència amb els altres.
Si decebeu algú important, us costarà emocionalment, físicament i
econòmicament.

