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Polèmica || El transport  
veu exagerat el bloqueig  
i la Generalitat el defensa

Xarxa viària || Talls puntuals 
de matinada i cadenes 
obligatòries a gairebé 40 vies

Pirineu || La nevada afluixa 
al pla però Ribagorça i Jussà 
acumulen mig metre

Els camions tornen a les 
carreteres 23 hores després 
i el temporal de neu remet

Moren dos 
persones en  
un accident  
pel mal temps  
a la Franja

S.e.

 ÉS NOTÍCIA ❘ 3-8Imatge de l’accident que va tenir lloc a Binaced.

Camions ahir a la tarda a l’incorporar-se a l’autovia a l’altura de Sidamon, després de més de vint-i-tres hores sense poder circular.

Dos persones van morir i una al-
tra va resultar ferida greu en un 
accident que va tenir lloc ahir a 
primera hora a Binaced a cau-
sa del temporal de neu. Un dels 
que van morir era el metge que 
anava a passar consulta a Ossó 
de Cinca.

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha con-
demnat una empresa de Llei-
da, Frilesa, per haver acomiadat 
una empleada embarassada. La 
firma ha de readmetre-la i abo-
nar-li les nòmines pendents pels 
mesos que va estar sense treba-
llar. L’empresa va al·legar que 
la dona s’havia quedat diners, 
però el tribunal ho desestima.

LLEIDA ❘ 14

Condemnen una 
empresa de 
Lleida per 
acomiadar una 
embarassada
L’ha de readmetre i 
abonar-li els retards

Professors, pares i 
alumnes defensen  
a tot Lleida la 
immersió lingüística

LLEIDA ❘ 11 ❘ PANORAMA ❘ 20 I 21

La Pobla de 
Cérvoles tindrà el 
primer càmping  
de les Garrigues
La Pobla de Cérvoles serà la pri-
mera població de les Garrigues 
a comptar amb un càmping. Un 
particular ha comprat una par-
cel·la de 223.454 metres qua-
drats per adequar-lo.

COMARQUES ❘ 19

Fiscalia i Govern actuaran 
si hi ha nova DUI
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El temporal de neu va remetre ahir a la tarda i va permetre que milers de camions tornessin a circular a Lleida, una 
vegada la Generalitat va aixecar la prohibició que impedia el pas del transport pesant a partir de 7,5 tones des de 
dimecres a les 16.00. El dia va començar amb cadenes en 35 trams de carreteres i ahir a la nit ja només eren deu.

➜TEMPORAL CARRETERES

Milers de camions ja circulen a Lleida 
després d’un dia parats al remetre la neu
La jornada va començar amb cadenes en 35 trams de vies i a la nit ja només eren 10
X. RODRÍGUEZ / R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Milers de camions van 
tornar a circular ahir a la tar-
da per les carreteres de Lleida 
després de passar un dia atu-
rats. Van poder fer-ho quan la 
restricció al trànsit de vehicles 
a partir de 7,5 tones que la Ge-
neralitat va establir dimecres a 
les 16.00 hores amb motiu del 
temporal de neu es va aixecar 
de forma progressiva a partir 
del migdia. L’autopista AP-2 va 
ser la primera a obrir al trànsit 
pesant, amb peatge gratuït fins 
passades les 21.00. Això va per-
metre l’entrada a Lleida de més 
d’un miler de camions estacio-
nats al polígon de Fraga. També 
els centenars de transportistes 
que esperaven al peu de l’A-2 
van poder reprendre a partir de 
les 16.00 els trajectes després 
d’haver passat la nit estacionats 
en llocs com Torrefarrera, Sida-
mon, el polígon Vinyes del Mig 
de Bell-lloc i la Panadella, entre 
d’altres. La prohibició genera-
litzada per al trànsit pesant va 
expirar poc després de les 18.30 
i, a la nit, només continuava vi-
gent a l’N-230 entre Vielha i el 
Pont de Suert i a l’N-260 a Sort i 
al tram comprès entre el Pont de 
Suert i Senterada, segons dades 
de Trànsit. Aquest dispositiu va 
rebre dures crítiques del sec-
tor del transport, que calcula 
pèrdues milionàries (vegeu la 
pàgina 4).

La circulació va recuperar 
gradualment la normalitat al 
llarg d’un dia que va començar 
ple d’incidències. La jornada 
va començar amb l’obligació 
d’utilitzar cadenes en 35 trams 
de 27 carreteres de la xarxa 
principal i més de 90 vies se-
cundàries (vegeu les claus). De 
matinada, hi va haver talls pun-
tuals en carreteres del Pallars 
Sobirà i la Ribagorça fins i tot 
per a automòbils amb cadenes. 
L’Eix Transversal va ser una de 
les que van registrar més inci-
dències a causa d’una nevada 
excepcional que va assolir els 40 
centímetres en zones del Pallars 
Jussà i va arribar a mig metre 
al Pont de Suert, on va caure la 
nevada més gran de l’última dè-
cada. Les nevades van ser tam-
bé molt abundants al Solsonès.

La neu i el gel a les carrete-
res van provocar diverses sor-
tides de vehicles de la via i un 
accident mortal a Albalate de 
Cinca (Osca). Les dificultats per 
a circular van obligar a tancar 
89 col·legis a les comarques 
lleidatanes i van deixar més de 

Més d’un miler de camions van poder entrar a la tarda a Lleida després de passar la nit a Fraga.

Un operari retira la neu dels carrers i dos nens juguen amb un trineu a la Pobla de Segur.

AMADO FORROLLA

ACN

LES CLAUS

Dificultats en carreteres
z Les cadenes van ser necessàri-
es en fins a 27 carreteres, entre 
les quals l’Eix Transversal, l’Eix 
Pirinenc, l’N-230, la C-12 i la C-13. 
Hi va haver neu i gel a l’N-240 a 
les Borges, a l’A-2 al Bruc i l’AP-2 
a Tarragona. La Jonquera va re-
gistrar algunes de les incidènci-
es més greus a Catalunya.

Col·legis
z  Vuitanta-nou col·legis van 
tancar i més de 3.500 nens es 
van quedar sense classe.

Salut
z Els consultoris de la Granja, 
Vallfogona de Balaguer, Bell-
munt d’Urgell, Miralcamp i Ta-
larn no van poder obrir. També 
es van suspendre un 5% de les 
consultes externes. Pacients 
amb visites i operacions previs-
tes les van reprogramar i van re-
bre nova data al juny.

Apagada amb mil afectats
z  Un apagada va afectar mil 
abonats de Vilanova de Segrià 
i Benavent a les 20.00. Endesa 
investigava l’origen de l’avaria.

Bombers i agents rurals
z Els bombers van ajudar que 
ambulàncies arribessin a la se-
ua destinació a Seròs, Almenar 
i Artesa de Segre. També van 
retirar vehicles accidentats o 
bloquejats per la neu a Pinell, 
Almenar, Cubells i Àger, així 
com arbres i objectes caiguts a 
la via a la C-13 a Cellers i Lleida. 
A Camarasa van comprovar l’es-
tat de veïns de masies aïllades i 
a Isona van remolcar un camió 
sense cadenes.

Risc d’allaus
z El risc d’allaus va augmentar 
per les nevades fins a 4 sobre 5.

3.500 nens sense classes. Val 
a recordar que el departament 
d’Ensenyament va cancel·lar el 
transport escolar. El temporal 
va impedir així mateix l’ober-
tura de cinc consultoris mèdics.  

Al tancament d’aquesta edi-
ció, les carreteres en les quals 
era necessari l’ús de cadenes es 
reduïen a una desena. Els pro-
blemes en les comunicacions 
derivats del temporal es van 
estendre també als trens i fins i 
tot als aeroports.

n Les previsions del Servei 
Meteorològic de Catalunya 
apunten que les nevades es 
limitaran a partir d’avui a 
les comarques del Pirineu a 
partir de la cota 1.800 i d’al-
tra banda hi haurà pluja a les 
comarques del pla de Llei-
da. L’episodi de nevades ha 

anat acompanyat d’un fort 
descens de les temperatures, 
amb mínimes per sota dels sis 
graus sota zero a Vielha, en-
tre les més fredes que s’han 
registrat a Catalunya. En 
canvi, a partir d’avui puja-
ran sensiblement a la majoria 
del territori.

Pronòstic per avui de neu  
només al Pirineu i pluja al pla
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➜TEMPORAL ACCIDENT MORTAL

Els dos vehicles sinistrats a la carretera A-1234 a Albalate de Cinca.

S.E.

Dos morts en  
un xoc frontal 
entre turismes a 
Albalate de Cinca
Atribuït a neu i gel a la carretera || Una 
tercera víctima ferida de gravetat
AGÈNCIES / REDACCIÓ
❘ ALBALATE DE CINCA ❘ Dos persones 
van morir ahir al matí al xocar 
frontalment els vehicles en els 
quals viatjaven a la carretera 
A-1234 al seu pas per Albalate 
de Cinca (Osca). El sinistre va 
tenir lloc poc abans de les 9.00 
hores i efectius dels bombers 
van anar al lloc dels fets, així 
com personal sanitari del ma-
teix ambulatori d’Albalate. Poc 
després, la directora general de 
Justícia i Interior del Govern 
d’Aragó, María Ángeles Júlvez, 
va apuntar que l’accident es va 
produir “probablement a causa 
de les condicions de la carrete-
ra”, durant el temporal de neu, 
malgrat que va subratllar que 
les màquines llevaneu havien 
netejat aquest tram feia tot just 
mitja hora. 

“Totes les màquines llevaneu 
van avançar l’horari d’activi-
tat”, va explicar la directora ge-
neral, que va apuntar que fun-
cionaven des de les 5.00 hores 
del matí. Per la seua banda, la 
Guàrdia Civil va corroborar 
l’existència de plaques de neu 
a la calçada.

El sinistre va ocasionar la 
mort de María Carmen Serra-
te, veïna d’Ossó de Cinca de sei-
xanta-cinc anys que viatjava al 
seient del copilot amb el seu ma-
rit, Antonio C. Aquest va patir 
ferides de gravetat com a con-
seqüència de la col·lisió i va in-
gressar a l’hospital de Barbastre 
amb pronòstic reservat. També 
va morir Raúl Vélez, metge de 
cinquanta-quatre anys que con-
duïa en cotxe des de Barbastre 
en direcció a Ossó de Cinca per 
cobrir una substitució al con-
sultori local, segons va publi-
car ahir l’Heraldo de Aragón a 
l’edició digital.

El cotxe conduït per Vélez va 
quedar a la meitat de la calça-
da després del xoc, i el vehicle 
en el qual viatjava la parella va 
sortir disparat cap a la cuneta.  
Els agents van regular el tràn-
sit al lloc del sinistre durant di-
verses hores fins a completar 
el trasllat del ferit i les víctimes 
mortals i la retirada dels vehi-
cles. Aquest succés va provocar 
una gran commoció a Ossó de 
Cinca i Barbastre, on residien 
les víctimes mortals.

❘ LLEIDA ❘ El fred i les nevades dels 
dos últims dies han beneficiat 
els cultius de secà i els cere-
als. El coordinador territorial 
d’Unió de Pagesos a Lleida, 
Jaume Pedrós, va explicar ahir 
que tenien por que davant de 
l’augment de les temperatures 
el mes de febrer s’avancés la 
floració dels presseguers, al-
bercocs i pomeres, tot i que va 
assegurar que el fred “manté 
adormits els arbres” i que “ai-
xò és beneficiós”. Així mateix, 
en relació amb els fruiters que 
ja començaven a florir, Pedrós 
va apuntar que “són problemes 
minoritaris”, mentre que aquells 
que ja estaven florits “no han 
tingut problemes”.

Pel que fa al sector de la ra-
maderia, el representant sin-
dical del porcí d’Asaja, Joan 
Graells, va afirmar que es va 
cancel·lar el transport de porcs 
a l’escorxador a causa de la pro-

hibició de pas dels camions. A 
més, Rossend Saltiveri, d’UP, 
va explicar que els camions 
que transportaven animals van 
poder descarregar-los a la seua 
destinació sense problema. 

Des de Jarc van apuntar que 
a la Cerdanya es van enfonsar 
les cobertes de tres granges, i 
per la seua banda al pla no es 
van registrar incidents a les 
explotacions.

El fred beneficia els cultius  
de secà i retarda la floració

Una vinya nevada a la sortida de l’Albi.

MAGDALENA ALTISENT

El proveïment d’aliments 
torna a la normalitat
Alguns productes van estar bloquejats

❘ LLEIDA ❘ Les xarxes de prove-
ïment van recuperar ahir la 
normalitat després que s’ai-
xequés la prohibició a la cir-
culació dels camions a tota la 
xarxa viària. No obstant, al-
gunes empreses que necessiten 
aquests transports per distri-
buir els seus productes, com 
la Corporació Alimentària de 
Guissona (CAG), no van poder 
circular durant vint-i-quatre 
hores, malgrat que a partir 
de les 17.00 hores van sortir 
uns cinc-cents camions per 
poder repartir entre totes les 
botigues, segons fonts pròxi-
mes a l’empresa. Així mateix, 
a la Pobla de Cérvoles es va 
avançar a dimarts l’arribada 
del camió que transporta els 
productes a un supermercat 
de la localitat que normalment 
arriba els dimecres, perquè 
l’establiment disposés de tot 

el que els veïns poguessin ne-
cessitar per a les seues llars, 
segons va explicar l’alcalde, 
Jaume Estradé. Des de l’ajun-
tament de les Avellanes i Santa 
Linya van enviar un ban als 
veïns en què informaven que 

a causa de l’episodi de nevades 
se suspenia la venda de pa a 
Vilanova de la Sal i a Santa Li-
nya. L’alcaldessa, Lídia Ber, va 
apuntar que es deu al fet que la 
persona encarregada d’aquest 
servei s’havia de desplaçar des 
de Balaguer.

MUNICIPIS
A les Avellanes no van 
tenir pa i la Pobla de 
Cérvoles va avançar 
l’arribada d’un camió

LES INCIDÈNCIES VIÀRIES

Sortides de via
z Dos persones van resultar feri-
des en una col·lisió entre dos ve-
hicles a la C-14 a Coll de Nargó. A 
Cubells, tres vehicles van sortir de 
la via i una dotzena de vehicles 
van parar fins que es va reobrir la 
carretera a les 10.15 hores.

Talls puntuals
z Si bé els cotxes van poder cir-
cular amb cadenes per les carre-
teres afectades per la neu durant 
gairebé tot el dia, hi va haver al-
guns talls de circulació puntuals 
en carreteres del Pallars Sobirà i 
l’Alta Ribagorça de matinada.

Arbre caigut a Cellers
z El trànsit a la carretera C-13 va 
quedar interromput durant més 
d’una hora a causa d’un arbre cai-
gut al terme municipal de la Po-
bla de Segur. Agents dels Mossos 
van aturar el trànsit.

Màquina avariada a Àger
z Una avaria en una màquina lle-
vaneu va alentir la neteja de la C-
12 al seu pas pel terme municipal 
d’Àger. La van substituir per re-
prendre els treballs.

Almacelles
z  L’alcalde d’Almacelles, Josep 
Ibarz, es va queixar de les difi-
cultats per accedir a l’A-22 des de 
carreteres secundàries.

Cotxe accidentat a Cubells.Sortida de via a l’L-311.

XAVIER SANTESMASSES ITMAR FABREGAT
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TEMPORAL CONSEQÜÈNCIES

Rècord d’atencions del pla 
Iglú a Lleida amb 133 allotjats
La Paeria va desactivar ahir el pla d’emergència per a les nevades

Dos joves amb taules de snowboard intenten esquiar als voltants de la Seu Vella.

La brigada de Balaguer va treballar ahir al matí per retirar la neu dels carrers.

LLEONARD DELSHAMS

S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ L’alberg municipal de 
Lleida i l’Espai Zero van acollir 
un total de 133 persones la nit 
de dimarts a dimecres pel tem-
poral de fred i neu d’ahir a la 
capital. Malgrat que ahir al matí 
va nevar a la ciutat, la Paeria va 
desactivar a la nit el pla d’emer-
gència per a nevades i  gelades 
sense que es registressin inci-
dents remarcables pel temporal. 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
va fer un balanç positiu del pla 
recalcant els quaranta-vuit efec-

tius de les brigades municipals 
que es van dedicar a la neteja i 
manteniment de les calçades. 
També va destacar la tasca de 
l’alberg Jericó, que “va acollir 
128 persones, i per la seua part 
l’Espai Zero en va allotjar cinc 
més, malgrat que hi va haver 
onze persones sense llar als 
quals els vam oferir la possibi-
litat d’allotjar-se als albergs i 
ho van rebutjar, de manera que 
els vam oferir mantes i provi-
sions per passar la nit”, va dir 
l’alcalde. 

Així mateix, Ros també va 
explicar que el consistori va 
oferir allotjament als habitants 
dels campaments de barraques 
que hi ha en alguns punts de la 
ciutat i que tots van accedir a 
passar la nit en una pensió.  En 
relació amb les guarderies, la 
majoria van obrir amb norma-
litat a excepció de les de Raimat 
i Sucs per problemes d’accessi-
bilitat als centres i els operaris 
municipals van tirar un total de 
cent tones de sal a les voreres i 
carreteres de la ciutat.

Municipis suspenen  
la recollida de brossa  
i el mercat setmanal
❘ LLEIDA ❘ El consell del Sobirà va 
suspendre ahir la recollida de 
brossa porta a porta. El tècnic 
de Medi Ambient de la corpo-
ració, Marc Sans, va explicar 
que només van poder recollir 
els residus de Sort i de Llavorsí, 
mentre que a la resta de munici-
pis es passarà avui a buscar els 
envasos (que s’havien de reco-

llir ahir), la fracció orgànica i 
el rebuig. Sans va apuntar que 
van estar en contacte amb els 
ajuntaments per explicar-los la 
situació i que la mesura ja s’ha 
aplicat en altres ocasions per les 
condicions climatològiques. A 
la Noguera tampoc es va oferir 
aquest servei i es reestablirà du-
rant la jornada d’avui.

La nevada més 
important en 
deu anys al  
Pont de Suert
❘ EL PONT DE SUERT ❘ A l’Alta Riba-
gorça, la comarca catalana on 
més va nevar ahir, s’ha acumu-
lat més de mig metre de neu du-
rant l’últim episodi de nevades, 
segons van indicar les dades del 
Servei Meteorològic de Catalu-
nya. L’alcalde del Pont de Suert, 
José Antonio Troguet, va ex-
plicar que aquesta és la nevada 
més important dels últims deu 
anys a la capital de la comarca, 
quan van caure entre vuitanta i 
noranta centímetres de neu. En 
aquesta localitat del Pirineu va 
nevar al llarg de tot el dia i les 
brigades municipals van estar 
treballant per netejar els car-
rers. Al Pallars Jussà, els grui-
xos acumulats oscil·laven entre 
els vint i els quaranta centíme-
tres, en una nevada que no es 
registrava des de feia anys.

MARTA ROLLAN

Imatge de l’església nova del Pont de Suert, localitat on la nevada va deixar fins a mig metre de neu.
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■TEMPORAL IMATGES

CYNTHIA SANSSEGRE TÀRREGA

XAVIER SANTESMASSES

JOAN GÓMEZ SEGRE

Tanquen l’aeroport de la Seu ■ L’acumulació de neu va provocar que el departament de Territori tanqués 
ahir l’aeroport d’Andorra-la Seu, on només hi havia prevista una operació d’un vol privat. Al pla, l’aeroport 
d’Alguaire també es va veure obligat a tancar la pista i la plataforma d’estacionament dels avions, encara 
que van treballar per poder reobrir a la tarda.

Tàrrega ■ Nombrosos grups d’amics i familiars es van 
desplaçar al Parc de Sant Eloi de Tàrrega per fotografiar 
la nevada, baixar en trineu i fer ninots de neu.

Guissona ■ Els més petits de Guissona també van sortir al 
carrer a jugar amb la neu i a les escoles es van oferir serveis 
mínims per la falta de professors.

Mollerussa ■ La brigada municipal de la capital del Pla d’Urgell va treballar juntament amb Pro-
tecció Civil per retirar la neu dels carrers de la ciutat i tirar sal com a mesura de prevenció perquè 
no arrelés i garantir la seguretat dels vianants i els conductors.

Cellers ■ La neu va provocar problemes a les carreteres, com és 
el cas de la C-13 a l’altura de Cellers, on els bombers van haver 
de retirar un arbre que va caure a la calçada.

Normalitat a Catalunya  
un cop passada la nevada
❘ BARCELONA ❘ El pitjor temporal de 
neu i gel en anys, que va comen-
çar dilluns, va finalitzar ahir i 
el país va recuperar la norma-
litat. Protecció Civil va donar 
ahir per acabat l’episodi i va 
desactivar el pla Neucat. Avui, 
el transport escolar funcionarà 
amb normalitat després que ahir 
se suspengués. De fet el depar-
tament d’Ensenyament va xifrar 
en 87.563 el nombre d’alumnes 
afectats pel tancament de 298 
escoles. El caos a les carreteres 
va tenir una incidència espe-
cial en l’entrada a Catalunya. 

Per la Jonquera, amb milers de 
camions aturats fins a les 15.00 
hores. A les carreteres, no hi va 
haver incidències greus, només 
algunes de puntuals com vehi-
cles aturats a la carretera, però 
els serveis d’emergència van 
respondre ràpidament. Per la 
seua banda, els Bombers van 
fer una trentena de serveis re-
lacionats amb la neu. En total, 
145 ajuntaments van activar des 
de dilluns els seus plans muni-
cipals de protecció civil i el 112 
va rebre més de 3.600 trucades 
relacionades amb el fred.

Tres morts durant  
l’episodi a tot l’Estat
❘ MADRID ❘ Les intenses nevades 
registrades durant els últims 
dies, que van alterar les co-
municacions en gran part de 
l’Estat, van començar a última 
hora d’ahir a remetre per do-
nar pas a pluges fortes, després 
d’una jornada en què van mo-
rir tres persones, al marge de 
les dos de l’accident d’Albalate 
(vegeu la pàgina 5).

Al municipi de Galdakao 
(Biscaia), un home de 65 
anys va morir de forma ins-
tantània al relliscar a la neu 
i colpejar-se al cap, i a Hino-

jos (Huelva) un treballador de 
l’ajuntament va morir quan 
realitzava tasques de neteja 
i retirada d’arbres al caure-li 
a sobre un pi. La tercera per-
sona, un monitor d’esquí, va 
morir al ser sepultat per una 
allau mentre esquiava en una 
zona fora de pistes de l’estació 
hivernal del Formigal-Pantico-
sa, al Pirineu d’Osca.

Al conjunt de l’Estat, el tem-
poral va afectar més de 200 
carreteres i es van cancel·lar 
vols tant a Lanzarote com a 
Bilbao.

La ‘Bèstia de 
l’Est’ siberiana 
congela Europa
❘ LONDRES ❘ El temporal de fred 
que hi ha a Europa ha estat 
anomenat la Bèstia de l’Est 
per la premsa britànica, l’Ós 
Siberià als Països Baixos i 
l’Arma de la Neu a Suècia. 
Aquesta onada de fred si-
berià que travessa Europa va 
deixar fins ahir almenys 41 
morts des de divendres, s’han 
registrat temperatures al vol-
tant dels 20 graus negatius a 
Croàcia, Bòsnia, Alemanya, 
Bèlgica i el sud de Polònia i 
ha provocat problemes en els 
transports.

rcolomina
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proposta de Méndez de Vigo, 
ja que entenen que “va en con-
tra de la cohesió i de la igual-
tat d’oportunitats que ofereix 
l’educació catalana actual”, va 
apuntar Montserrat Torres, pre-
sidenta d’Òmnium Cultural a 
Lleida. 

De la mateixa manera opina 

Albert Font Tarrés, vocal de la 
FaPac Lleida. “La immersió és 
un model d’èxit, les avaluacions 
ho deixen ben clar i, a més, tenir 
dos línies de llengua representa 
dificultar la gestió interna dels 
centres i fragmentar la socie-
tat.” Durant la mobilització es 
va cantar una versió del Yellow 
Submarine dels Beatles a favor 
de l’escola catalana.

Concentracions en altres pobles
També hi va haver manifes-

tacions a favor de l’escola cata-
lana en diversos municipis de la 
província. A Balaguer, les Bor-
ges Blanques, la Seu d’Urgell i 

Mollerusa es van concentrar un 
centenar de persones al davant 
dels ajuntaments, els mateixos 
que a Tàrrega ho van fer a la pla-
ça Major, mentre que a Tremp 
hi va haver una trentena de 
manifestants. La mobilització 
també va tenir lloc a Barcelo-
na i a desenes de ciutats de tot 
Catalunya.

El reciclatge puja cinc punts en sis 
mesos i arriba al 31%

p. 13
El TSJC condemna una empresa per 
acomiadar una dona embarassada

p. 14

➜EDUCACIÓ LLENGUA

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ Els principals actors 
de la comunitat educativa de 
Lleida van mostrar ahir el seu 
rebuig a la proposta del minis-
tre d’Educació, Íñigo Méndez 
de Vigo, d’aplicar mesures a la 
preinscripció perquè les famí-
lies puguin escollir el castellà 
com a llengua vehicular a l’esco-
la per als fills. Professors, pares, 
alumnes i sindicats van defen-
sar el model educatiu català i el 
van qualificar com “un model 
integrador i d’èxit demostrat al 
llarg dels anys” i consideren que 
la proposta del Govern central 
“dividiria la societat i obligaria 
a establir dos eixos educatius als 
centres”. Així ho van expressar 
en una manifestació celebra-
da a la plaça Paeria a la qual 
van assistir prop de dos-centes 
persones per defensar l’escola 
catalana.

“Es tracta d’un model que 
compta amb el consens de la co-
munitat educativa i del conjunt 
de la societat catalana i és una 
garantia de cohesió social. No 
és una qüestió de banderes, sinó 
de garantir la igualtat d’oportu-
nitats per a l’alumnat”, va dir la 
plataforma SomEscola al mani-
fest que van llegir dos alumnes 
de la Universitat de Lleida. Així 
mateix, van demanar a l’admi-
nistració i a l’alumnat que de-
fensin ara més que mai aquest 
model “pel context històric i 
social en el qual ens trobem, ja 
que la immersió lingüística ha 
servit per integrar socialment 
nens i joves d’altres cultures 
del món mitjançant la llengua 
i l’educació, un element clau en 
la cohesió social de la nostra so-
cietat”, van recalcar. 

Així mateix, van criticar la 

Al voltant de dos-centes persones es van concentrar ahir a la plaça Paeria per la immersió lingüística.

LLEONARD DELSHAMS

Units per la immersió
Professors, pares i alumnes defensen el model de l’escola catalana com a 
integrador || Rebutgen que el castellà pugui ser llengua vehicular perquè 
“divideix la societat i va contra la igualtat d’oportunitats”

MOBILITZACIÓ GLOBAL
També hi va haver 
concentracions a diversos 
municipis de Lleida i 
desenes a tot Catalunya

Un de cada  
quatre titulats  
de màster és 
mileurista
n Un de cada quatre ti-
tulats de màster (el 26,8 
per cent) declara percebre 
un sou que no sobrepas-
sa els 1.000 euros men-
suals, dos anys després 
d’acabar aquests estudis 
de postgrau a la univer-
sitat. D’ells, un 8,8% co-
bra menys de 600 euros. 
Aquestes són algunes da-
des del Baròmetre d’ocu-
pabilitat i ocupació uni-
versitàries realitzat per 
l’Observatori d’Ocupabi-
litat i Ocupació Universi-
taris, que es va presentar 
ahir. L’estudi assenyala 
que del total de titulats 
de màster, hi ha un 18,4 
per cent que cobra al mes 
entre 1.200 i 1.600 euros; 
un 18,4%, entre 1.600 i 
2.100; un 13,1% entre 
2.100 i 3.000, i un quatre 
per cent fins a 4.000 eu-
ros. Aquestes dades coin-
cideixen amb el fet que els 
salaris i l’estabilitat són els 
aspectes més mal valorats 
de l’última ocupació per 
als enquestats. El presi-
dent de la CRUE i rector 
de la Universitat de Llei-
da, Roberto Fernández, 
va valorar aquest estudi 
afirmant que la univer-
sitat té “responsabilitat” 
sobre l’ocupabilitat dels 
estudiants, “però no tota”, 
i va advertir que es neces-
siten reformes en molts 
àmbits. “A la universitat 
se li exigeix molt, que si-
guem la Fórmula 1, però 
se’ns dóna pressupost per 
a un utilitari”, va recalcar 
Fernández.

La UB lidera les 
universitats 
espanyoles
n La Universitat de Barce-
lona (UB) és la universitat 
espanyola amb millor po-
sició al rànquing QS, que 
valora la qualitat de l’en-
senyament de les univer-
sitats a nivell mundial per 
àrees de coneixement. En 
aquest rànquing, la Uni-
versitat de Barcelona és la 
institució educativa espa-
nyola amb més presència 
en el top 50 de les quaran-
ta-vuit àrees examinades. 
El centre català apareix 
dins de les cinquanta mi-
llors universitats de tot el 
món en quatre disciplines: 
Anatomia i Fisiologia (21), 
Arqueologia (33), Filoso-
fia (46) i Educació (49). La concentració a la plaça Major de Tàrrega. Desenes de persones van defensar la immersió a les Borges.

RÀDIO LES BORGESSEGRE TÀRREGA

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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L’alcalde de Torrefarrera, al jutge per 
l’exgestora de l’aigua municipal

p. 18
La Pobla de Cérvoles acollirà el 
primer càmping de les Garrigues

p. 19

Creix l’allotjament en 
càmpings i albergs

TURISME BALANÇ

❘ LLEIDA ❘ Les pernoctacions als al-
bergs i càmpings van augmentar 
el primer mes de l’any, princi-
palment als albergs, en què les 
pernoctacions es van disparar 
fins a un 43,3% respecte al ge-
ner del 2017. Els càmpings, per 
la seua part, van incrementar 
les estades un 2 per cent a causa 
de l’avanç dels estrangers d’un 
3,3%, que van créixer per so-
bre de les dels espanyols, que 
es van reduir un 3%. Així ma-
teix, als apartaments turístics 

van descendir les pernoctacions 
un 2,5 per cent respecte al ma-
teix mes de l’any anterior fins a 
5,6 milions. Tant els espanyols 
com els estrangers van reduir 
les estades, un 2,8% i 2,4%, 
respectivament. 

L’estada mitjana el mes de ge-
ner va ser de 6,5 pernoctacions 
per viatger. Als apartaments 
van descendir les pernoctaci-
ons tant dels espanyols (5,8%) 
com dels estrangers (4,4%), amb 
una caiguda mitjana d’un 4,6%.

Els alcaldes demanen al Govern central 
disposar del superàvit per a inversions

AJUNTAMENTS FINANCES

❘ LLEIDA ❘ Els alcaldes i represen-
tants de la Federació de Muni-
cipis i Províncies (FEMP) han 
sol·licitat al ministeri d’Hisen-
da poder destinar el superàvit 
a inversions, aproximadament 
5.000 milions en el conjunt de 
municipis espanyols, segons la 
FEMP. Una quantitat que vo-
len destinar a infraestructures, 
obres o despeses diverses, da-
vant l’obligació d’utilitzar-la 
íntegrament per liquidar deu-
tes que dicta la llei estatal des 

de l’any 2014. El Govern es-
panyol ha acceptat els últims 
anys aquesta possibilitat, au-
toritzant-la a través de la llei 
d’acompanyament dels pres-
supostos.  No obstant, al tenir 
els pressupostos prorrogats, 
els municipis demanen que 
s’ampliï el termini d’execució 
d’aquestes obres més enllà del 
2018, en concret fins al 2019. 
Aquesta setmana, el ministre 
d’Hisenda, Cristóbal Montoro, 
es va comprometre a aprovar 

un decret llei que permeti als 
consistoris començar a gas-
tar aquests 5.000 milions de 
romanent del 2017. En l’ac-
tualitat, Hisenda permet als 
ajuntaments fer un ús parcial 
dels estalvis de l’any anterior. 
Des del 2014 s’ha permès des-
tinar-ne una part a obres de 
sanejament, tractament de re-
sidus, enllumenats i vies públi-
ques. Així mateix, els alcaldes 
també demanen fer un ús social 
dels estalvis.

Dilluns que ve està previst iniciar la pavimentació de la via que entrarà en servei al maig.

E.FARNELL

E. FARNELL
❘ BALAGUER ❘ El mes de maig entra-
rà en servei la segona variant de 
la C-12 a Balaguer, que trans-
corre pel nord-oest del nucli ur-
bà i es connecta amb el final de 
l’actual ronda sud de la capital 
de la Noguera i la carretera C-26 
cap a Alfarràs. A aquestes dos 
circumval·lacions s’ha de sumar 
la variant de la C-53 que finalit-
za precisament en aquest enllaç 
de carreteres. Les tres rondes 
permetran passar per Balaguer 
sense necessitat d’entrar al nucli 
urbà i trauran definitivament 
els vehicles pesants del centre. 
El responsable de la direcció 
general de Carreteres a Lleida, 
Jordi Benet, va assenyalar que 
amb aquesta última variant de 
la C-12 Balaguer quedarà per-
fectament connectada amb la 
resta de carreteres i evitarà el 
pas de més 3.000 vehicles diaris 
pel centre de la població, dels 
quals la majoria seran camions, 
de manera que s’aconseguirà 
“descongestionar el centre, es-
pecialment el carrer Urgell i el 
pont de Sant Miquel”, va dir 
Benet. 

Així mateix, la nova ronda 
també reduirà en nou minuts el 
trajecte de Lleida al Pallars, una 
de les connexions que aglutina 
més trànsit diari. Les tres ron-
des tanquen l’anell de circum-
val·lació de la ciutat, a excepció 
de la zona nord, a la carretera de 
Gerb, per on passa el riu Segre 
i la via de tren de la línia de la 
Pobla, tot i que la construcció 
d’una nova variant en aquesta 
zona comportaria una inversió 

Balaguer serà a partir de l’1 de maig l’única 
capital comarcal de Lleida amb tres variants
La segona ronda de la C-12 entrarà en servei d’aquí a un mes i dotarà la població d’un anell complet de 
circumval·lació || Tindrà dos quilòmetres i permetrà reduir en 9 minuts el trajecte de Lleida al Jussà

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

molt elevada a l’haver de sal-
var un gran desnivell des del 
riu fins a la C-13. Per la seua 
part, l’alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, va assegurar que 
amb la culminació de la ronda 
de la C-12 ja s’aconseguirà un 
dels objectius prioritaris per a la 
ciutat: “Treure els camions del 
centre.”. Vidal va incidir que, 
una vegada acabada la variant, 
un tram del carrer Urgell i el 
pont de Sant Miquel passaran a 
ser de titularitat municipal, ara 

són de Carreteres, i formaran 
part de la trama urbana de la 
capital de la Noguera. El tras-
pàs donarà llibertat al consis-
tori per gestionar el trànsit i la 
seguretat d’aquestes dos vies, 
especialment del pont, i “fer les 
modificacions convenients”, va 
assenyalar.

El projecte
La nova variant tindrà dos 

quilòmetres, deu metres d’am-
ple i inclou dos passos inferiors 

per garantir les connexions en 
tots dos costats de la nova car-
retera, que donaran continuïtat 
als camins Vinya dels Frares, 
Creu Trencada i el Barranc dels 
Rucs. Així mateix, també s’ha 
creat un nou vial de 250 metres 
paral·lel a la variant per donar 
accés a l’escorxador municipal 
i un altre de 350 metres des de 
la rotonda final per connectar 
amb el cementiri local de la C-
12, que substituirà l’actual ac-
cés directe. Per a la construcció 

s’han excavat fins a 100.000 me-
tres cúbics de terra, que poste-
riorment també s’han utilitzat 
per al terraplè. 

Dilluns que ve, dia 5 de març, 
està previst iniciar els primers 
treballs de pavimentació, sem-
pre que la climatologia ho per-
meti. L’obra es va adjudicar per 
un total de 3,6 milions d’euros 
l’any 2010 encara que l’execució 
va quedar paralitzada a causa 
de la crisi. Els treballs s’han fet 
en sis mesos.

3.000
VEHICLES DIARIS

La ronda nord-est de la C-12, la 
tercera de Balaguer, evitarà el 
pas de 3.000 vehicles diaris pel 
centre de la capital de la No-
guera, la majoria camions.

Adjudicada des del 2010
z El Govern va adjudicar el 2010 
les obres de la ronda tot i que 
va quedar descartada per la 
crisi.

Cost
z El cost de les obres de la ronda  
del Secà a la C-12 s’eleva als 3,6 
milions d’euros.

Anell de circumval·lació
z La capital de la Noguera tan-
carà així l’anell de circumval·la-
ció de la població.

DADES
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La Seu adjudica la 
concessió de la zona 
de càrrega elèctrica

El Canalet vol desbloquejar 
obres aturades fa un any
En l’aire per una denúncia del Segarra-Garrigues || Presenten 
un estudi d’impacte ambiental al Govern per reiniciar-les

AIGÜES REGADIUS

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Una denúncia de la 
comissió de seguiment del ca-
nal Segarra-Garrigues va obli-
gar a començaments del 2017 a 
parar les obres de modernitza-
ció de la xarxa de distribució 
del Canalet, la comunitat de 
regants de l’Alt Urgell de Tàr-
rega. La comissió va considerar 
que els treballs perjudicaven 
els interessos del Segarra-Gar-
rigues. Des d’aleshores, el Ca-
nalet ha reiniciat els tràmits 
davant del departament de 
Territori per tornar a repren-
dre els treballs de modernitza-
ció. Aquesta mateixa setmana 
han posat a exposició pública 
l’estudi d’impacte ambiental 
requerit per la Generalitat als 
ajuntaments de Tàrrega i Vi-
lagrassa. El vicepresident de 
la comunitat de regants de 
l’Alt Urgell de Tàrrega, Justo 
Minguella, va defensar ahir 
les polèmiques obres de mo-
dernització que “són de millo-
ra de la xarxa de distribució i 
no de transformació de secà 
a regadiu”. Aquestes declara-
cions es van fer en el marc de 
l’assemblea del Canalet en què 
estaven previstes eleccions per 
a presidència i vicepresidència 
però no es van celebrar perquè 
només hi havia la candidatura 
dels actuals responsables: Gui-
llem Valls i Justo Minguella. Sí 
que hi va haver incorporació 
d’un nou vocal, Pere Ramon.

Assemblea de la comunitat de regants del Canalet ahir.

SEGRE TÀRREGA

■ El Canalet va iniciar la 
modernització de la xarxa 
de distribució l’any 2001 
després de la resolució de la 
CHE de repartir la reserva 
de cabals de l’embassament 
de Rialb, fet que va supo-
sar el final de la precarietat 
estacional de la concessió 
d’aquesta comunitat de re-
gants. Llavors van comen-
çar les actuacions, algunes 
amb l’ajuda de l’administra-
ció, per poder regar durant 

tot l’any, entre les quals hi 
havia la millora de la xar-
xa de distribució. Aquesta 
modernització comprèn 
unes 3.000 hectàrees de 
les quals més de 2.000 estan 
afectades per zepes. Durant 
aquest temps les obres s’han 
portat a terme paral·lela-
ment amb el transcurs dels 
tràmits, entre els quals hi ha 
l’estudi d’impacte ambiental 
o el protocol sobre com han 
de regar les comunitats.

La modernització de la xarxa  
de 3.000 ha es va iniciar el 2001

Aran vol més inversió  
per impulsar l’aranès  
com a llengua pròpia

ARAN PLENS

❘ VIELHA ❘ El ple del Conselh 
Generau d’Aran va aprovar 
ahir una moció que demana 
incrementar l’aportació eco-
nòmica de la Generalitat, per 
dotar el Conselh dels mitjans 
econòmics necessaris per im-
plementar totes les accions 
que incrementin l’ús social 
de la llengua aranesa i fer-la 
més present, no únicament a 
la Val d’Aran sinó també fora 
del territori. En concret, sol-
licitaran a la Generalitat que 
en lloc de destinar els 60.000 
euros actuals, la dotació sigui 
de 300.000 euros. 

La moció preveu la crea-
ció d’una comissió de l’aranès 
designada pel ple, per crear 
programes d’impuls de l’ús 
de la llengua, com disposar 
d’una plantilla de traductors, 

entre altres accions. A més 
es demanarà una auditoria 
lingüística per conèixer la 
situació de l’aranès en l’àm-
bit social i saber cap a on han 
d’anar enfocats els esforços del 
Conselh en matèria de llen-
gua. Actualment només un 17 
per cent utilitza l’aranès com a 
llengua habitual. La moció va 
ser presentada primer per UA 
encara que va comptar amb 
el suport unànime de tots els 
grups. La proposta arriba des-
prés que el Tribunal Consistu-
cional tombés l’ús preferent de 
l’aranès a Aran. Així mateix, 
el Conselh demana al ministre 
d’Educació, Íñigo Méndez de 
Vigo, una rectificació i que res-
pecti la llengua després de les 
seues desafortunades paraules 
sobre l’aranès.

Els punts de càrrega seran al carrer Bisbe Benlloch.

PROJECTES SOSTENIBILITAT
C. SANS

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell ha adju-
dicat a l’empresa local Hi-
droelèctrica del Valira, SL, 
la concessió per un perío-
de total de quinze anys per 
ocupar un espai de la via pú-
blica amb punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics amb 
l’objectiu de facilitar l’ús del 
cotxe elèctric a la ciutat i con-
tribuir d’aquesta manera a la 
millora ambiental del territo-
ri, al tractar-se d’una energia 
menys contaminant. La fir-
ma iniciarà les obres durant 
aquestes pròximes setmanes 
i habilitarà un total de deu 
terminals per a vehicles que 
podran realitzar “càrregues 
ultraràpides”, amb un mínim 
de 120 Kw cada unitat, i sis 
places més per a vehicles que 
tindran a la seua disposició 
“càrregues semiràpides”, 
amb un mínim de 20 Kw ca-
da unitat. 

L’estació de càrrega esta-
rà ubicada al carrer Bisbe 
Benlloch, al costat del cen-
tre històric de la ciutat i es-
tarà oberta durant totes les 
hores del dia i tots els dies 
de l’any. L’import de l’adju-

dicació per cadascuna de les 
places és de 120 euros a l’any. 
El plec de condicions permet 
la possibilitat d’ampliar les 
places de càrrega semiràpi-
da. La maquinària de càr-
rega que instal·li l’empresa 
concessionària haurà de tenir 
la menor incidència possible 
sobre el paisatge urbà i quant 
a les obres necessàries per 
adequar l’espai, aquestes no 
podran allargar-se més de 
tres mesos.

IMPOSTOS

SOSTENIBILITAT

Bonificació del 50  
per cent per als 
vehicles elèctrics

■  L’ajuntament de la Seu 
d’Urgell disposa d’una bo-
nificació específica per als 
vehicles elèctrics. A l’orde-
nança reguladora de l’im-
post sobre els vehicles, els 
elèctrics compten amb una 
bonificació del 50 per cent 
de la quota de l’impost.

Servei amb autobús  
a la línia de la Pobla
❘ BALAGUER ❘ Amb motiu dels 
treballs de manteniment de 
la línia de la Pobla de Segur 
dilluns de la setmana que 
ve i els dies 10 i 11 de març, 
s’oferirà transport alternatiu 
entre la capital de la Noguera 
i aquesta localitat del Pallars 
Jussà. De Balaguer a Lleida 
afectarà les circulacions del 
pròxim dia 5 a les 5.25 ho-
res i de les 19.30 hores, i l’11 
de març la circulació de les 
19.00 hores.

Bausen cedeix a Endesa 
una línia elèctrica
❘ BAUSEN ❘ El municipi de Bau-
sen a Aran ha arribat a un 
acord amb la companyia 
elèctrica Endesa per cedir-li 
la línia de baixa tensió de la 
població, que passarà a ser 
de la seua titularitat. Gràcies 
a aquest acord es podrà re-
gularitzar la situació atípica 
que viu el municipi en relació 
amb l’energia elèctrica.

rcolomina
Resaltado



38 GUIA SEGRE 
Dijous, 1 de març del 2018SOCIETAT Gent 

HORÒSCOP

EFE

Saint-Laurent mostra la seua col·lecció més 
rockera a la plaça del Trocadero de París
Yves Saint-Laurent va tornar a fer dimarts de la plaça del 
Trocadero de París l’escenari de la seua passarel·la d’hi-
vern. Les models van desfilar al compàs de les llums del 
monument, teló de fons d’una col·lecció rockera.

Barbra Streisand confessa que té dos gossos clons d’un altre que és mort
L’actriu Barbra Streisand va 
fer públic ahir a Variety que 
els seus dos gossos Miss Scar-
lett i Miss Violet són clons de 
Samantha, una mascota que va 

tenir fins al 2017 i que va morir 
als 14 anys. “Tenen diferents 
personalitats”, va explicar l’ac-
triu, que va afirmar que “estic 
esperant que es facin més grans 

per poder veure si tenen els ulls 
marró i la serietat” de Samant-
ha. La clonació es va fer a partir 
de cèl·lules extretes de la boca i 
l’estómac de Samantha.

EFE

La XXI Trobada de Puntaires de 
Torrefarrera reuneix 400 participants
Més de 400 puntaires de diferents municipis catalans i 
aragonesos es van reunir per celebrar la XXI Trobada de 
Puntaires a Torrefarrera, organitzada per l’Associació de 
Puntaires Filigrana i l’ajuntament.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Èxit de la jornada de 
patrimoni cultural i 
natural d’Aitona
Més de mig centenar de persones 
van participar diumenge en la jor-
nada sobre patrimoni cultural i na-
tural organitzada per l’ajuntament 
d’Aitona en col·laboració amb la 
diputació de Lleida. La jornada va 
consistir en una conferència sobre 
els antics poblats de Genó i Car-
ratalà, complementada amb una 
visita guiada als jaciments arque-
ològics respectius.

AJUNTAMENT D’AITONA

Clausura del cicle sobre vi 
i literatura a la biblioteca 
Maria Barbal
La biblioteca Maria Barbal de 
Tremp ha participat per sisena 
ocasió en el cicle Biblioteques 
amb DO que organitza el Servei 
de Biblioteques de la Generalitat. 
Al llarg del febrer s’han programat 
nou activitats que han tingut el vi 
com a fil conductor i en què han 
participat prop de dos-centes per-
sones i han col·laborat deu cellers 
de la comarca.

AJUNTAMENT DE TREMP

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Val més guardar els secrets. Concen-
treu-vos en els canvis personals que us 

facin sentir bé sobre el vostre aspecte, el que 
sabeu i la direcció en la qual us dirigiu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Establiu-vos en una cosa que us inte-
ressi. Investigueu i descobriu què es 

necessita per posar en marxa els vostres plans. 
Algú de qui menys ho espereu us ajudarà.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les societats patiran distraccions, incer-
tesa i falta de confiança si no mantenen 

una comunicació oberta i honesta. Parleu dels 
assumptes que us inquieten.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Temptegeu el terreny i digueu el que 
teniu al cap. No tots estaran d’acord 

amb vosaltres, però descobrireu ràpidament on 
esteu aturats i en qui podeu confiar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Una estratègia sòlida marcarà la dife-
rència. No aneu a una reunió o examen 

sense tenir un pla ben pensat. El vostre futur 
depèn de com us enfronteu a un desafiament.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Esclataran les emocions si no sou ho-
nestos sobre com us sentiu. Mantin-

gueu la calma, aclariu els punts i podreu superar 
qualsevol malentès o diferència d’opinió.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Treballeu en silenci cap al vostre objec-
tiu. Mantingueu els vostres pensaments 

i intencions en secret fins a assolir un punt en 
què sentiu que heu investigat prou.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Concentreu-vos en el que més us im-
porta. Doneu una mà a una causa en 

què creieu. La vostra aportació serà benvinguda 
i donarà lloc a nous començaments.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu la vostra investigació abans d’invo-
lucrar-vos en una cosa a què algú provi 

d’empènyer-vos. El canvi pot ser bo, però ha de 
ser per les raons correctes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Considereu la possibilitat de redactar 
un contracte o presentar els vostres 

plans i negociar la millor manera d’arribar a un 
acord. Mostreu voluntat de fer ajustaments.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mireu cap a dins i desxifreu què podeu 
fer per millorar les vostres vides, les 

vostres perspectives i les relacions amb la gent 
que us importa. El canvi encoratjarà els elogis.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Qüestionar les vostres relacions amb 
diferents persones us ajudarà a tenir 

una millor idea de qui és bo per a vosaltres i qui 
no. Desfeu-vos de l’equipatge emocional.
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