
8 I LLEIDA I COMARQUES 

TRÀNSIT ACCIDENTS-

Un conductor drogat xoca 
contra un taxi a I'LI-11 
Es va saltar la rotonda de l'Estudi General de Lleida li Lliure amb 

JO c. detingu p -I'acciden mortal a la Cerdanya 

M.C.E. 
I LLEIDA I La Guàrdia Urbana de 
Lleida va denunciar penalment 
la matinada d'ahir un conduc
tor ebri i drogat que es va sal
tar la mitjana a la rotonda de 
l'avinguda de l'Estudi Gene
ral, a l'Ll-11, i va acabar xocant 
frontalment amb un taxi. Els 
fets es van produir a les 02.55 
hores, quan el xòfer va perdre 
el control del vehicle, va pas
sar per sobre de la rotonda i va 
coHidir contra un taxi. Segons 
la Policia Local, l'aparatós ac
cident es va saldar amb contu
sions lleus. Els agents que van 
acudir al lloc van denunciar 
penalment el causant del sinis
tre, un home de 46 anys que va 
donar positiu en el drogo test i 
va marcar 0,91 mg/1 en la pro
va d'alcoholèmia. 

Unes hores abans, a la 01.35 
hores, la Urbana també va im
putar una conductora èbria de 
50 anys que va xocar contra 
cinc vehicles estacionats a l'al
tura del número 7 de Prat de 
la Riba. 

Després de donar 1,27 mg/1 
d'alcoholèmia, els agents van 
procedir a denunciar-la i van 
avisar la grua per retirar el co
txe al dipòsit municipal. 

D'altra banda, dos persones 
van ser evacuades en estat lleu 
a l'Arnau de Vilanova de Lleida 
després de tenir un accident 
a la plaça Ramon Bertran de 
Bellpuig. La sortida de via va 

SUCCESSOS DETENCIONS 

Els GRAE rescatant ahir un ciclista al Pont de Suert. 

SINISTRE 

La Urbana també imputa 
una conductora que dona 
1,27 mg/I al xocar amb 5 
cotxes a Prat de la Riba 

ocórrer a les 04.09 hores quan, 
segons els Bombers de la Ge
neralitat, un cotxe va xocar 
contra una rotonda i la façana 
d'un edifici. 

I al Pont de Suert, un ciclista 
va haver de ser rescatat a les 
11.31 hores per l'helicòpter 
dels GRAE després de tenir 
una caiguda quan feia la ruta 

Gotarta. L'home, que es troba
va en una zona de difícil accés, 
va ser transferit a una ambu
lància del SEM, que el va tras
lladar a l'hospital de Vielha. 

Lliure després del xoc mortal 
Així mateix, el conductor de 

la Seu de 23 anys detingut dis
sabte per causar un accident en 
el qual va morir un motorista a 
l'N-260 a Ger de Cerdanya va 
quedar ahir en 1libertat després 
de declarar a la comissaria dels 
Mossos i a l'espera d'haver de 
presentar-se davant del jutge 
a Puigcerdà. El jove està acu
sat d'un delicte d'homicidi per 
imprudència greu. 

Sogre i gendre s'agredeixen 
en una baralla al Barri Antic 
Els fets es van produir a les 06.30 h en un pis del carrer Nou 

I LLEIDA I Una discussió famili
ar a Lleida es va saldar ahir 
amb dos homes de 40 i 61 ar
restats per un delicte de vio
lència de gènere i domèstica, 
respectivament. Els fets es van 
produir cap a les 06.30 hores, 
quan una dona va denunciar a 
la Guàrdia Urbana que la seua 
parella l'havia agredit durant 
una disputa al domicili famili
ar del carrer Nou, on també hi 
havia els seus fills de nou i dos 
anys. Pel que sembla, la dona 
va ser colpejada després d'in
tervenir en una baralla entre el 
seu marit i el seu padrastre. A 
banda d'arrestar la parella de 
la denunciant per un delicte de 
violència de gènere, els agents 
també van detenir el padras
tre, de 61 anys, per agredir el 
seu gendre. Segons la Policia 

Local, cap dels implicats va 
requerir assistència sanitària. 

A la demarcació de Lleida, 
els Mossos d'Esquadra han atès 
una mitjana de quatre dones al 
dia víctimes de violència mas-

BALANÇ 

Quatre dones ateses 
al dia per violència 
masclista fiñs al juny 
d'aquest any a Lleida 

clista en els sis primers mesos 
de l'any. Una xifra que s'ha 
disparat un 25,5% respecte al 
mateix període de l'any pas
sat i que supera els registres 
d'abans de la pandèmia. Entre 
el gener i el juny es va atendre 

un total de 723 dones víctimes 
de violència masclista, tant en 
l'àmbit de la parella com en el 
familiar, a les comarques de 
Ponent i del Pirineu. 

Quant a les denúncies, la 
policia catalana en va comp
tabilitzar un total de 637 en el 
primer semestre del 2022, la 
qual cosa representa un quinze 
per cent més respecte a l'any 
passat. A l'augmentar les de
núncies, també pugen les de
tencions. Concretament, entre 
el gener i el juny s'han portat 
a terme 246 arrestos, entre els 
quals tres de menors d'edat, un 
20,6% més. 

Així mateix, en el13 per 
cvent dels casos els agressors 
havien incomplert algun tipus 
de mesura de protecció cap a 
les víctimes. 

Dilluns, 14 de novembre d~~~O~~ I. 

INCENDIS EMERGÈNCIES 

Dos intoxicats per 
fum en un foc a 
Fígols de Tremp 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Dos persones van re
sultar intoxicades per inha
lació de fum en un incendi 
que es va declarar dissabte 
en una casa aïllada a Fígols 
de Tremp. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre l'avís 
a les 20.03 hores i van des
plaçar al lloc quatre dotaci
ons. Les flames van afectar 
el menjador i una habitació, 
encara que tot l'immoble va 
quedar afectat pel fum. Dos 
persones que es trobaven a 
l'interior van haver de ser 
evacuades a l'hospital de 
Tremp per inhalació de fum. 
Després de donar per aturat 
l'incendi a les 20.47 hores, 
els Bombers van ventilar i 
van revisar l'estructura de 
la casa. 

Paral-lelament, van tre
ballar en un incendi d'una 
xemeneia al Pla de l'Ermita, 
nucli de la Vall de Boí. L'in
cendi, que només va afectar 
el tub de la xemeneia, es va 
declarar pocs m~nuts des-

prés de les nou de la nit de 
dissabte. 

Així mateix, a Alfarràs, 
van sufocar ahir al matí un 
incendi de troncs en unes ca
setes abandonades de l'avin
guda de Lleida. 

L'any passat, els Bombers 
de la Generalitat van actu
ar en més de 1.200 incendis 

AFECTACIÓ 

Les f lames van afectar 
una habitació i el 
menjador, i el fum, 
tot l'immoble 

interurbans a les comarques 
lleidatanes. D'aquests, un to
tal de 462 van ser per focs en 
edificis, 365 en contenidors 
i 138 per vehicles que van 
incendiar a l'aire lliure. El 
2021, també van actuar en 
vuitanta incendis originats 
en indústries o magatzems 
de la demarcació. 

Tribut a Joan Colomines a Juneda 
I JUNEDA I L'homenatge al polític, escriptor i metge Joan Co
lomines per commemorar els 100 anys del seu naixement 
es farà, finalment, a Juneda aquest dijous 17 a les 19.30 al 
Teatre Foment. Al principi havia de celebrar-se a les Borges 
Blanques, però es va suspendre per desacords entre el con
sistori de la capital i l'organització. 

Les cooperatives agràries demanen reduir despeses 
I MIRALCAMP I La Federació de Cooperatives Agràries de Cata
lunya (FCAC) alerta que l'augment de costos de producció 
és "insostenible", en especial els de l'energia, que l'últim 
any s'han triplicat. Demanen quedar exclosos de pagar la 
compensació per l'excepció ibèrica a les firmes gasistes, 
mesura que faria reduir un 50% la factura energètica, i que 
es pugui modificar la potència de la llum contractada dos 
vegades a l'any, amb la qual cosa s'estalviaria fins un 75% 
de la despesa. 

El president veïnal del Secà es disculpa 
I LLEIDA I El president de l'associació de veïns del Secà de Sant 
Pere de Lleida, José Carreiro, es va disculpar ahir pels co
mentaris que va fer en la manifestació contra el govern mu
nicipal dissabte en què va instar a "expulsar les rates que hi 
ha a l'ajuntament". Carreiro va dir que "lamento les paraules 
utilitzades" en la protesta i va assegurar que "continuaré 
treballant a favor del diàleg i el consens, especialment per 
a Lleida i el barri del Secà de Sant Pere". 

Rescatat després de caure a Vilanova de Meià 
1 VILANOVA DE MEIÀ 1 Un home d'avançada edat va haver de ser 
rescatat ahir al matí després de caure per un desnivell d'uns 
dos metres a Vilanova de Meià, als marges de l'LV-9131. 
Segons els Bombers de la Generalitat, l'home va caure en 
un esbarzer cap a les 13.08 hores i va ser atès pel Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM). Així mateix, els Bombers 
també van rescatar ahir un escalador accidentat a Alòs de 
Balaguer. Van rebre l'avís d'emergència quan faltaven pocs 
minuts per a les dos del migdia i l'home va ser atès per una 
possible lesió al turmell. 

cfarre
Resaltado



I 20 I ESPORTS 

FUTBOL SEGONA CATALANA 

Exhibició del 
Borges a casa 
de l'Alguaire 

ALGUAIRE BORGES 

1 s 
-
Arnau, Adna, Aceituno, Qu1ntillà, 
Dom1ngo, Lelyk, Pelegrí, Alvarez, 
Canal, Fra1le, Colomo, Rodríguez, Sanchez, 
Sa baté, Pultdo, Tiers i Guitart, Gras, 
Gonzalez. Contreras, Cervelló i 

Suñol. 

Canvis: Garné per Canvis: Valero per 
Pulido (54'), Mostany Rodríguez (46'), Arroyo 
per Sa baté (54') 1 per Quintillà (54'), 
Galiano per Adrià Ballo per Suñol (68'), 
(68'). Clivillé per Sanchez 

(751 i Mansilla per 
Pelegrí (79'). 

Gols: O-l, Pelegrí (10'). 1-1, Tiers (14'). 1-2, Gu1-
tart (18'). 1-3, Cervelló 135') l-4, Cervelló (67'). 
1-5, Cltv1llé (88'). 

Arbitre: Bo1x Alves 

lnddin<ies: Partit corresponent a la jornada 9 
del grup 5 A de la Segona Catalana, disputat al 
Munte1pal d'Alguaire 

1 ALGUAIRE I El Borges Blanques va 
derrotar amb claredat l'Alguai
re, que va poder contrarestar 
el gol inicial dels visitants però 
que va acabar cedint abans del 
descans davant d'un superior 
Borges (1-3, 35'). 

A la segona part van conti
nuar dominant els visitants, 
sentenciant el partit amb el gol 
de Cervelló (1-4, 67') i tancant 
la golejada dels visitants amb 
el cinquè, obra de Clivillé (1-
5, 88')-

Després de la victòria, el Bor
ges Blanques puja fins a la sego
na posició aprofitant la punxada 
de l'Alcarràs, sumant un total de 
19 punts, a tan sols dos punts de 
l'Artesa de Lleida, mentre que 
l'Alguaire és sisè amb 10 punts 

SEGRE 
Dilluns, 14 de novembre del 2022 

a la taula. Un jugador de l'Alguaire mira de controlar la pilota davant la pressió d'un rival. 

1 CASTELLSERA 

0 LA SEU D'URGELL 

Sala dona la victòria 
CASTELLS ERA: Casals, Babot, Priego, Prat, Pons, 
Freixes, Bah, Comelles, Planes, Camps (Ndoye, 64') 
i Sala (Jahn, 83'). 

LA SEU D'URGELL: Escolà, Vigo, Mai ral, López 
(Monteros, 68'), Sabarich (Raya, 76'), Rivero, Del 
Aguila, Marangues (Peña, 61'), Balletbò, Oms i 
Benitez. 

Gol:l-O,min.71 Sala. _____ __ _ 

Arbitre: López Tió. 

El Castellserà va derrotar per la míni
ma la Seu gràcies al gol de Sala. 

1 PALAU D'ANGLESOLA 

1 ANGULARIA 

Repartiment de punts 
PALAU D'ANGLESOLA: Rodrfguez, Montalvo, 
Expósito (Serra no, 76'), Serrano, Salvia, Amorós 
(Pascual, 74'), Simó, Pubill (B~ja, 61'), Dumitrache, 
Mayoral (Huguet, 61') i Serra (Gras, 61'). 

ANGULARIA: Alvarez, Agnero, Grichinenko, Bel
hadji (Cissé, 46'; Ba ha, B2'), Marín (Benet, 67'), Ro
mero, Welle, Nord1ne, Florean, Faye (Hamza, 67') i 
Arguig (Rodríguez, 46'), 

Gols: 0-1, min.25. Faye. 1-1, min.Bl. Pascual. 

Arbitre: lturbe Sainz de la Maza. 

Empat entre Palau i Angulària amb 
un gol per a cada equip. 

0 SOLSONA 

3 ARTESA DE SEGRE 

Golejada i nou líder 
SOLSONA: ColeU, Ballara (Melinkas, 46'), Barniol, 
Ribera, Montaner, Deac (Ghallouch, 89'). Plans, 
Serra, Espuga, Maarouf i Baliellas (Casald~liga, 73'). 

ARTESA DE SEGRE: Utgés, Ros, Sala (Bellés, 221, 
Ahssine (R1era, 73'), Jounou (Gazquez, 651, Reig, 
Guardia (Jou, 65'), Carrió, Monel ús, Castelló i Gal
ceran (C1ssé, 84'). 

Gols: 0-1, min.27 Ros. 0-2, min.52. Reig. 0-3, 
min.59. Ahssine. 

Arbitre: Fernandez Gamez. 

L'Artesa de Segre va vèncer el Solso
na en un partit que van dominar els 
visitants per continuar líders. 

L 
Grup A 
Artesa Lleida- Alcarràs H 
Alguaire- Borges 1-5 

Pardin~es- Lleida B 3-1 

Térmens- Juneda 3-1 

Treme- Balàfia 1-4 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Artesa Ueida 21 8 7 o 
2 Borges 19 

3Aicarràs 18 

4Paldinyes 14 

S Juneda 12 
6Aigua11e 10 

?Térmens 8 

8 Balàfia 8 
9UeidaB 6 

lO Tremp s 
11 Torrefarrera 3 

Pròxima jornada 

Borges- Artesa Lleida 
Pardinyes- Alguaire 

Juneda - Lleida B 
Balàfia-Térmens 

Torrefarrera-Tremp 

2 ARTESA DE LLEIDA 

0 ALCARRAS 

L'Artesa de Lleida es 
posa al capdavant 

20 
29 
23 
16 lS 

11 11 
14 16 

11 lS 

14 23 
11 17 

s 28 
10 20 

ARTESA DE LLEIDA: Candel, Catalan (Rueda, 77'), 
Ferri, Pifarré, Rius, Grau, Gerard, Manuel (Marcos, 
77'), Palacios (Reluy, 46'), Alvarez (Rubió, 57') i 
Hortal (Pagu, 46'). 

ALCARRAS: Viúdez, Miret, Beamud, Pinilla, Mon
toy, Martin, Banguero (Pascaru, 65'), Estany, I bars 
(Martínez, 82'). Fermlndez (Sawadogo, 46') i Pujol 

Gols: 1-0, min.12. P1farré. 2-0, min.SS. Grau. 

Arbitre: Te has Sanjuan ----- - --
L'Artesa de Lleida va superar l'Alcar
ràs en un partit que van dominar 
els locals, que es van avançar a la 
primera meitat i van sentenciar a 
la segona, aprofitant la punxada de 
l'Alcarràs per situar-se líders. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

GrupB 
Cervera - Agramunt o-3 
Castellserà- La Seu 1-0 

Linlola-Organ~à 3-0 
Palau- Angulària 1-1 
Solsona -Artesa Segre D-3 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Artesa Segre 18 8 6 

2 Guis5ona 17 
llinyola lS 

4Agramunt l S 9 4 

SPalau 13 8 4 
6 Solsona 13 
71.aSeu 10 

8Cemra 9 
90rganyà 8 

10 Castellserà 7 

11 Angulària 4 

Pròxima jornada 

La Seu -Cervera 
Organyà -Castellserà 
Angulària -linyola 
Artesa Segre - Palau 
Guissona- Solsona 

3 TÉRMENS 

1 JUNEDA 

18 

13 
o lS 

3 14 

11 
lS 

4 12 

5 9 

El Térmens no dona 
opcions al Juneda 

13 
13 
13 
14 

14 

17 

17 

T~RMENS: Batalla, Llovera, Carrasco, Mascarilla, 
F. Pascual (Banda, 76'), Bernal (Gardeñés, 86'), s .. 
Pascual, Kassama, Sagna (Serra, 62'), Sarr (Fiorejacs, 
76') i Cortasa (Curi a, 70'). 

JUNEDA: Kande, I. Lahuerta (Torrent, 76'), Capde
VIla (E_ Lahuerta, 46'), A1xalà (Flix, 70'), Farrando, 
Solans, Roura, Barrull, G1né, Cusiné (López, 46') 
i Bigordà. 

Gols: 1-0, min.4. Sagna. 2-0, mon.57. Sarr. 3-0, 
min.89. Mascari lla. 3-1, mon.89. Giné. 

Arbitre: Guerrero Tello. ----

El Térmens va atropellar el June
da en un partit que van començar 
guanyant els locals ja en els primers 
minuts de joc. 

Canvis al capdavant 
de la classificació 
en els dos grups 
• En el grup 5 A, l'Artesa de 
Lleida és el nou líder amb 21 
punts al guanyar l'Alcarràs 
que, després de ser líder en 
les anteriors jornades cau a la 
tercera plaça amb 18 punts i 
perd la condició d'invicte. En 
segona posició està el Borges 
Blanques, que va atropellar 
l'Alguaire. En el Grup 5 B, 
l'Artesa de Segre va arra
bassar el liderat al Guissona 
després de vèncer davant del 
Solsona i sumar un total de 
18 punts, aprofitant que el 
Guissona descansava aquesta 
jornada ja tenint 17 punts. 
Amb 15 punts els segueixen 
el Linyola i l'Agramunt, que 
van guanyar els seus respec
tius partits. 

0 CERVERA 

3 AGRAMUNT 

L'Agramunt segueix 
a la zona alta 
CERVERA: Bové, Casadesús, Botet (Martfn, 46'), 
López, Feher, Kane (Chica, 46'), Vila (Abuu, 83'). 
Boumedol, Pera les, Diakite (Nsingani, 46') i Mases 
(Navarro, 46'). 

AGRAMUNT: M. Cahelles, Abraham, Monter, Ga
lalrt, Baha, Pedrol, J. Rodríguez (Bouchatab, 71'), 
M. Rodríguez, Castelló, Oliver (Valls, 71 ') I Sylla (G. 
Cahelles, 85'). 

Gols: 0-1, min.30. Pedrol. 0-2, min.82. Valls, 0-3, 
min.89. Monter. 

Arbitre: Lavega Alonso. 

L'Agramunt va superar el Cervera 
avançant-se a la primera meitat i 
sentenciant a la segona per seguir 
a la zona alta. 

1 TREMP 

4 BALAFIA 

Remuntada del Balàfia 
TREMP: Farré, Colom, Railean, M. Bautista, Ben 
(Sanneh, 46'), J. Bautista (Diankong, 80'), Sirvant, 
Feijoo, Jordi, Jordi (Vergés, 68') i Buhai (Sergio, 46'). 

BALAFIA: Clavero, Camarasa, Jadiri (Oró, 76'), 
Bosch, Javier (Gom is, sn Ba (Maideu, 65'), Acosta 
(Nieto, 53'), Clave ro, Bah·, Vil és (Ticó, 461 i Nabil. 

Gols: l-O,min.2.Feijoo. 1-1, min.18. Ba. 1-2, min.20. 
Ba. 1-3, min.56. Ticó. 1-4, min.60. Nieto. 

Arbitre: Sals e Carrera. 

El Balàfia va remuntar al Tremp el 
gol anotat en els primers minuts. 

3 PARDINYES 

1 LLEIDA ESPORTIU B 

Triomf còmode 
PARDINYES: Neggazi, Aparicio, Diao (Sisawo, 69'), 
Pedescoll (Domingo, 87'), Marco, Garcia, Diallo, 
Fèlis, León (Balde, 73'), Romero i Eric (Casas, 78'). 

LLEIDA ESPORTIU 8: Olives, Sanz, Roma, Morales, 
Cruz (Ariinega, 45'), Ariño, Emmanuel (Barrufet, 45'), 
Fofa na (Gómez, 78'), López, Fajr i Alcaraz. 

Gols: 1-0, min.Sl. Marco. 2-0, min.65. Romero. 2-1, 
min.67. López. 3-1 , min.89. Romero. 

Arbitre: Craviotto Nogué. 

El Pardinyes va guanyar el filial del 
lleida en una gran segona meitat en 
la qual es van marcar tots els gols. 

3 LINYOLA 

0 ORGANYÀ 

Domini local absolut 
LINYOLA: Sanchez, Berga, Graells (Calsina, 58'), 
Riart (Ortiz, 64'), Tàpies, Chavero, Jareño, Barry 
(Trullols, 82'), Sirera, Barbero (Aharrou, 77') i Joval 
(Tribó, 64'). 

ORGANYA: Cano, Fernandes (Martín, 58'), Da Costa, 
Jordana (Markovic, 58'): Casanova, Marco, Pérez, 
Mar tos, Capdevila (Vila, 80'), Sylla i Roig. 

Gols: 1-0, min.44. Ri art. 2-0, min.73. Barry. 3-0, 
min.79. Barry. ___ _____ _ 

Arbitre: Gallardo Cervilla. 

El Linyola va derrotar l'Organyà do
minant de principi a fi. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



I 32 I GUIA 

El Se · · rals tanca una nova edició 
a l'església de Sant Llorenç a Soses 
L'església de Sant Llorenç de Soses va ser ahir l'escenari 
del concert de clausura del Segrià Corals 2022 , que ha 
visitat deu poblacions i ha comptat amb la participació 
de 300 cantaires de quinze formacions. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dilluns, 14 de novembre del2022 

Els visitants van omplir ahir la plaça de Salàs per veure els actes del bestiari popular. 

P · d e Uei reuneix unes 150 

Salàs s'omple de visitants per la 
fira i la mostra del bestiari festiu 

persones en al Festa de la Vellesa 
Puigverd de Lleida va celebrar ahir una gran festa en 
honor als seus avis amb 150 persones a la Sala de Ball. 
La Festa de la Vellesa va incloure un espectacle de màgia 
i entrega de reconeixements per als veïns més longeus. 

Prop de 4.000 persones van om
plir ahir la plaça i carrers de Sa
làs de Pallars per participar en 
els actes de la XVII Diada de la 
Fira i la VIII Mostra del Bestiari 
Equí Festiu. Lajornada va co
mençar amb un esmorzar popu
lar a què va seguir una sessió de 
cabaret al cafè Salón a càrrec de 
la companyia escènica A Galet. 

A patir de les onze a la Pista es 
van celebrar tallers per a nens 
i nenes amb el títol Pintem la 
mulasseta, contes i la plantada 
de la Mulassa lo Sobrany, els 
cavallets de Salàs i la Mulassa 
de Benissanet, dins de la mos
tra de bestiari equí festiu. A les 
12.30 va començar la cercavila 
per la població. A les 13.30 va 

tenir lloc la representació tea
tral sobre els tractes de fira Les 
Morralles del Sobrany, de Pep 
Coll, a la plaça del Mercat, tam
bé-de la companyia A Galet. El 
programa del matí va finalitzar 
a les 14.30 hores amb un dinar 
popular. La tarda va començar 
amb un concert de jazz amb Po
nentDixie. 

Els veïns de e~se clouen les seues 
festes amb un campionat de botifarra 
Èxit de participació del primer campionat de botifarra de 
Torre-serona, que va posar punt final a les festes majors 
d'aquesta localitat. Tots els participants van rebre com a 
obsequi pomes pink lady d'un productor local. 

HQD 
ÀRIES 21-111 I 19-IV. 
No useu tripijocs de poder per sortir-vos 
amb la vostra. Trieu pencar i donar als 

altres la llibertat de fer el que els plagui. Acabeu 
les coses a temps i al vostre gust. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Feu tot el possible per millorar les rela
cions. El canvi comença amb vosaltres, 

així que feu una llista del que us agrada i el que 
no i tireu endavant amb confiança. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
No comprometeu la vostra posició. Con
centreu-vos en el que importa i useu 

habilitats per aconseguir fer les coses. No us 
deixeu manipular per una història trista. 

CÀNCER 21-VI i 22-VII. 
Comproveu les possibilitats i utilitzeu 
el vostre poder d'invenció, i enlluerna-

reu tothom amb perspicàcia. Si feu un parell de 
canvis els guanys financers augmentaran. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Agafeu el camí de menys resistència. 
No us enredeu en el dilema d'una altra 

persona. Mantingueu-vos enfocats en el que és 
important i no feu canvis innecessaris. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Inicieu una conversa, després resoleu 
qualsevol inquietud abans de seguir 

endavant. Un enfocament empàtic per ajudar 
els altres serà admirat i respectat. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Si alguna cosa no us agrada, inicieu el 
canvi. Depèn de vosaltres cuidar res-

ponsabilitats, necessitats i felicitat. Apreneu de 
les experiències que adquiriu en el camí. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Esbrineu el que pugueu i tireu enda
vant Pareu atenció als altres i desenvo-

lupareu una xarxa de persones amb un interès 
personal en el que voleu tirar endavant. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Invertiu temps i diners on tingui més 
sentit. Construir una base sòlida ajudarà 

a protegir-vos de qualsevol obligació financera 
que se us pugui presentar. 

Èxit de l'esmorzar 
popular de Mas Blanch i 
Jové, amb 200 assistents 
Unes dos-centes persones van as
sistir ahir al matí a una sardinada 
popular organitzada pel celler Mas 
Blanch i Jové de la Pobla de Cérvo
les, amb motiu del Dia Europeu de 
l'Enoturisme. L'esmorzar va tenir 
lloc entre tines de vi en maceració 
i els assistents van poder provar 
el primer oli verd Olim Verd, ela
borat en fred sense centrifugat ni 
filtració. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Vegeu el canvi com un progrés i no com 
un enemic. Una actitud oberta i recep-

tiva us ajudarà a explorar les possibilitats i refle
xionar sobre experiències passades. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Redissenyeu els plans per adaptar-vos 
a les tendències i als sentiments sobre 

el que succeeix al vostre voltant. Compartiu les 
vostres idees. 

PEIXOS 19-11 I 20-1 11. 
No deixeu que la ira us consumeixi ni 
permeteu que les decisions que d'altres 

prenguin us pesin molt. Separeu-vos de tot el 
drama i useu el temps sàviament. 

cfarre
Resaltado
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