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La Bordeta s'omplira de color amb 

el segon PotFest, festival de street art 
que decorara quatre murs del barrí 

1 pag. 35 
Ecolog ~ONU alerta, en un informe 
amb presencia lleidatana, que és urgent 
limitar l'escalfament global 

La gelada afecta prop de 
50.000 hedirees del pla 
amb perdues de fins aiSOOA» 
V rieta 1 La fruita de 
pinyol i les ametlles, els 
cultius més perjudicats 

1 1 Calculen 
perdues superiors al2021, 
quan van arribar a 34 milions 

Denuncien la 'macrorave' de Cama rasa 

~o: 1 Urgeixen 
peritatges rapids i mesures 
per compensar els danys 

L 1 Els tres 
primers dies d'abril, els més 
gelids en trenta anys 
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Mora Aran un 
esquiador de 22 
anys de Reus al 
ser arrossegat 
per una allau 
Evacuat crític a !'hospital, 
on va perdre la vida 

Un jove de Reus de 22 anys va 
morir ahir a primera hora de la 
tarda a l'hospital de Vielha al ser 
arrossegat per una allau en una 
zona fora ,de pistes de Baquei
ra-Beret. Es el tercer esquiador 
que perd la vida aquesta tempo
rada al Pirineu de Lleida. 

COMARQUESI16 

Dos ferits, un de 
greu, al xocar contra 
el murd'una 
rotonda a I'LL-11 
El turisme en el qual viatjaven 
va impactar diumenge a la nit 
contra el mur de la rotonda de 
la carretera LL-11 que enlla~a 
ambla C-13 a Lleida. 

IUIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUlll 
Ir .POS . 

LLEIDAI12 

Cada lleidata pagara 
aquest any uns 190 € més 
a la renda per la inflació 

ECONOMIA 1 23 

El Govem fara dos consultes 
sobre els Jocs el24 de juliol 

CLINICACHELA O RT O DONCIA 

El COI visitara les seus candidates al maig i decidira el 2023 

ORTODONCIA 
INVISIBLE 

La Generalitat convocara el24 altra al Ripolles, Bergueda i decrets d'impuls de la convoca- 1 9 g Q{ 
de julio! una doble consulta , Solsones sobre si aquestes co- toria d'aquestes consultes. La 
amb votació presencial, sobre marques han d"'involucrar-se data triada va rebre crítiques al 
la candidatura dels Jocs Olím- en el projecte olímpic". Així ho coincidir ambles vacances, fet 1 a VI.SI·ta 

1
- Estud 

1
- GRATIS 

pies d'Hivern del 2030, una de va anunciar ahir la consellera que pot restar participació. El 
decisiva a la veguería de l'Alt de Presidencia, Laura Vilagra, COI visitara les seus aspirants 
Pirineu i Aran sobre si s'ha de després que el president, Pere al maig i triara la seu el2023. LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
presentar la candidatura i una Aragones, hagués firmat els dos ESPORTS 124•25 973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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COMA QUES Peramola impulsa un centre Fraga destina 225.000 euros a 
per dinamitzar !'escalada. les instal·lacions esportives. 
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EUROPA DE L'EST LA GUERRA DES DE LLEIDA 

Lleida concedeix més de 520 permisos de 
residencia a ucrainesos en només 2 setmanes 
Des que es va posar en marxa el dispositiu s'han atorgat 780 proteccions temporals 11 La Generalitat té 
registran, O refugta a a ern cacio i Tar ega Ja n'ha empadronat 146 

X.RODRfGUEZ 1 L.P./ X.S. 
ILLEIDA 1 L'Estat ha atorgat 780 
proteccions temporals a refu
giats ucramesos a Lleida des de 
mitjans del mes de mar¡; passat, 
segons les dades del ministeri 
de !'Interior. D'aquestes, 522 
s'han concedit en les últimes 
dos setmanes. Amb aquest tra
mit els despla¡,:ats per la guer
ra a Ucrama accedeixen a un 
permís de residencia i treball. 
També aconsegueixen el NIE, 
que els permetra, per exemple, 
obrir un compte bancari. 

El subdelegat del Govern, 
José Crespín, va explicar que 
Creu Roja i els ajuntaments de 
Cervera, Tremp, Agramunt i 
Sant Lloren¡; de Morunys tam
bé han organitzat grups en col
laboració amb l'Estat per ajudar 
els refugiats a portar a terme 
aquests tramits. D'aquesta ma
nera, s'afegeixen a Guissona, 
Lleida, Tfirrega i la Portella, 
amb els quals ja es va establir 
un protocol de coHaboració. 
De fet, Tarrega va contractar 
ah ir e l segon autobús cap a 
Lleida per facilitar el trasllat 
de 24 refugiats perque dema
nessin la protecció temporal. 
Avui sortira un tercer autocar 
i el dia 19, un quart. Tarrega 
ha empadronat 146 refugiats. 

Perla seua banda, els quatre 
centres educatius de Guissona 
(tres escoles i un institut) poden 
de moment donar cabuda als 
nous estudiants refugiats. Fins 
ara s'han matriculat un 74 per 
cent deis 112 menors que han 
arribat al municipi. L'alcalde, 
Jau me Ars, va explicar que s'ha 

obert una aula d'acollida al col
legi Ramon Estadella i s'ha am
pliat la de l'Institut Guissona. 
Les classes que estan allímit 
de capacitat són les de P3, P5 i 
primer de Primaria. 

Ars va qualificar la situa
ció de "controlada", si bé no 
descarta que s'ha-gin d'ampliar 
nous grups d'aquests tres cur
sos si arriben més refugiats. En 
l'actualitat, Guissona acull260 
refugiats. A més, dema arriba
ni un segon avió amb refugi
ats, encara que Ars va apuntar 
que "esta previst que es que-

E.DUCACIO 

Els centres educatius de 
Guissona poden donar 
cabuda als refugiats, pero 
hi ha cursos allímit 

din principalment a Madrid". 
El dia 13 aterrara a Barcelona 
el tercer avió, amb cinc-cents 
refugiats. Una part important 
d'ells arribaran a Guissona . 

Així mateix, la Generalitat té 
constancia que Lleida ja acull 
uns 890 despla¡,:ats perla guer
ra a Ucra1na (uns 700 al pla i 
190 al Pirineu). El delegat del 
Govern a Lleida, Bernat Solé, 
va assenyalar que continuen 
arribant refugiats, malgrat que 
ara són menys que al principi 
de la crisi migratoria. Solé va 
apuntar que hi ha una "tenden
cia a l'estabilització", encara 
que va dir que aquesta situació 
podría canviar. 

L'antic forn de pa descobert a Montclar. 

Alguns deis refugiats de Tarrega que van acudir ah ir a Lleida a obten ir la protecció temporal. 

Catalunya ha escolaritzat 2.365 
nens despla~ats perla guerra 
• Les escoles i instituts ca
talans han matriculat durant 
les últimes setmanes un total 
de 2.365 alumnes procedents 
d'Ucra1na i refugiats arran 
de la guerra. El conseller 
d 'Educació, Josep Gonza
lez-Cambray, va assegurar 
que es fa acollida emocional, 
lingüística i educativa als ma
teixos centres i, de moment, 
amb els recursos propis del 
departa-ment, que espera que 
es complementin amb al tres 
partirles. A més, va explicar 
que bona part d'~quests re-

fugiats van a zones on ja vi
vien ucralnesos abans de la 
guerra. 

Més de 7.000 a Espanya 
D'altra banda, a tot l'Es

tat s'ha escolaritzat més de 
7.000 menors, segons asse
nyalen les dades del ministeri 
de la Presidencia. Des que va 
comen¡,:ar la guerra, s'ha ates 
aproximadament ~1.000 re
fugiats i 8.199 persones des
pla¡,:ades han estat donades 
d'alta al Sistema Nacional 
de Salut. 

MUNICIPIS PATRIMONI 

LESCLAUS 

Protecdó temporal 
1 Amb aquest tramit, els refu
giats ucra"inesos obtenen un 
permís de residencia i de tre
ball i aconsegueixen el NIE. A 
Lleida ja s'han concedit 780 
proteccions. 

Ajuntaments i Estat 
1 Guissona, Lleida, Tarrega, la 
Portella, Cervera, Agramunt, 
Tremp i Sant Lloren~ de Mo
runys, a més de Creu Roja, han 
organitzat grups en col ·labo
ració amb la subdelegació del 
Govern per facilitar els tramits 
als refugiats. 

Descobreixen un antic 
forn de pa a Montclar 
LAIAPEDRÓS 
1 AGRAMUNT I Unes obres al car
rer Amargura de Montclar, a 
Agramunt, han posat al desco
bert restes d'un antic forn de 
pa. L'ajuntament va encarre
gar a Iltirta Arqueología una 
actuació arqueológica per es
brinar en quin estat es trobava 
!'estructura. 

Els treballs han servit per 
corroborar que -es tracta d'un 
forn de pa comunal que data de 
finals del segle XVIII i que esta 

situat en una cambra simple de 
planta circular i d'uns 3,5 me
tres de llarga bastida a-mb pedra 
arenosa. 

La base es va fer amb lloses 
grans, ben treballades i escai
rades, d'entre 120 i 80 centí
metres,i la volta es va construir 
amb pedra arenosa de mida 
mitjana amb aproximació de 
filades. Part de la volta va cau
re amb les obres al carrer i ara 
s'ha procedit a restaurar la zona 
despresa. 
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241 
2 -Hoquea. El Llista incorporara dos porters, 

Deitg, de !'Igualada, i Codony, del Manlleu. 

Ba quet El Cadí perd Etxarri el que queda de 
Lliga i és dubte peral play-off. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

La votació se celebrara el 24 de juliol a Alt Pirineu i Aran, on es preguntara si s'ha de 
presentar candidatura o no, i en tres comarques més (Solsones, Bergueda i Ripolles) es 
demanara si desitgen "involucrar-se en el projecte" 11 Només es votara de forma presencial 

REDACCIÓ/AGENCIES 
1 LLEIDA/BARCELONA 1 El Govern ce
lebrara el24 de juliol una doble 
consulta sobre la candidatura 
dels Jocs Olímpics d'Hivern 
del 2030, una a la veguería de 
l'Alt Pirineu i Aran sobre si s'ha 
de presentar la candidatura, i 
una altra al Ripolles, Bergueda 
i Solsones sobre si aquestes co
marques han d'"involucrar-se 
en el projecte olímpic". Ho va 
anunciar ahir la consellera de 
Presidencia, Laura Vilagra, en 
roda de premsa amb la canse
llera d'Acció Exterior i Govern 
Obert, Victoria Alsina, després 
que el president de la Generali
tat, Pere Aragones, hagués fir
mat els dos decrets d'impuls de 
la convocatoria d'aquestes con
sultes. Les dos consultes seran 
vinculants, pero la realment 
decisiva per tirar endavant o 
no la candidatura sera la que 
es faci a Alt Pirineu í Aran, on 
es troben les sís comarques lleí
datanes (Pallars Jussa i Sobi
ra, Alta Ribagon;a, Alt Urgell, 
Cerdanya i Aran). 

En un ínici, el Govern havia 
plantejat la consulta només a 
l'Alt Pirineu i Aran pero, des
prés del debat sobre sí s'havía 
d'ampliar al Rípolles, Bergueda 
i Solsones, finalment ha deci
dit que es facin dos consultes 
per separat í amb preguntes 
díferents. La pregunta a l'Alt 
Pirineu i Aran sera: "El Go
vern de la Generalitat ha de 
presentar una candidatura per 

DECRETS 

El president de la 
Generalitat, Pe re Aragones, 
va firmar ah ir els 2 decrets 
d'impuls a les consultes 

als Jocs Olímpics i Paralímpics 
d'Hívern 2030?" í tíndra una 
resposta binaria entre "sí, l'ha 
de presentar" o "no, no l'ha 
de presentar". En el cas de la 
votació al Rípolles, Bergueda i 
Solsones, la pregunta sera: "La 
teua comarca s'ha d'ínvolucrar 
en el projecte vinculat als Jocs 
Olímpics i Paralímpics d'Hi-

Ambit territorial de les consultes i seus al Pirineu cata la 
.... ········· -........ _ 
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ESQUI DE 
MUNTANYA 

AL TRES SEUS DE 
l'ACORD T~CNIC: 

HOQUE! GEL 

ARAGÓN 

BIATLO 1 ESQUI DE FONS 

CÚRLING 

PATINATGE ARTISTIC, DE VELOCITAT 1 EN 
PISTA CURTA 

ESTRANGER (PER DEFINIR) 
SALTS D'ESQUI, COMBINADA NORDICA, 
BOBSLEIGH, SKELETON 1 LUGE 

PALLARS 
JUSSA 

Font COEI Agéncies 

EL DETALL J 
El COl visitara les aspirants al 
maig i triara la seu el2023 
• El termini per arribar a un 
acord definítiu amb Aragó 
no anira més enlla de Set
mana Santa, van precisar 
fonts del COE, que van re
cordar que els responsables 
del COI que elegiran la seu 
el P!'imer trimestre del 2023 
visitaran al maíg les instal
lacions proposades pels aspí
rants. La ciutat japonesa de 

vern 2030?", i els cíutadans 
d'aquestes comarques hauran 
de contestar si estan d'acord o 
no a implicar-se en el projecte. 

Encara que s'havien plantejat 
diverses possibilitats, Vilagra 
va defensar que han escollit 
aquesta opcíó de doble con
sulta perque la consideren la 
més "justa, jurídícament possí-

Sapporo, ja organítzadora el 
1972 d'uns Jocs, és la gran 
favorita. 

"Pero no ens porta cap 
avantatge", van assenyalar 
des del COE. "Les instaHa
cíons tecnícament estan molt 
bé i les nostres, bé, pero la 
nostra for¡;a és el relat í que el 
Pirineu, una gran serralada, 
mai ha acollit uns Jocs." 

ble", perque fa possíble que tot 
el Pirineu puguí participar-hi 
i perque, segons el seu parer, 
és la manera que els resultats 
siguin clars i no hi hagi dobles 
interpretacions. 

Només es podra votar de 
forma presencial, ja que no hi 
haura vot telematic, ni per cor
reu, ni anticipat: a l'espera de 

55.000 
cens de persones cridades a consulta d'Aran, 
Alta Ribagor\a, Pallars Jussa, Pallars Sobira, 
Alt Urgell i Cerdanya. 

La pregunta: el Govern de la Generalitat ha de 
presentar la candidatura per als Jocs Olímpics i 
Paralímpics d'Hivern 2030? 

.... 

o 63.000 
cens de les comarques del 
Solsones, Begueda i 
Ripolles . . 

La pregunta: la teua comarca s'ha d'involucrar 
en el projecte vinculat als Jocs Olímpics i 
Paralímpics d'Hivern el 2030? 

les dades definitíves, la Gene
ralitat preveu comptar amb un 
total de 121 meses a l'Alt Pi
rineu i Aran -on votaran prop 
de 55.000 persones més grans 
de setze anys i que acreditin un 
any de residencia continuada- i 
137 meses al Solsones, Bergue
da i Ripolles amb un cens de 
63.000 potencials votants. 

A la primera consulta, els 
vots es comptabilitzaran "en 
la globalitat" de la veguería, i 
per la seua part al Ripolles, el 
Bergueda i Solsones es comp-

MESES 1 CENS 

Hi haura 121 meses pera 
un cens de 55.000 persones 
a Alt Pirineu i Aran, i 137 
i 63.000 a la resta 

tabílitzara per comarques, í en 
cap cas no es fixara una parti
cipació mínima. 

La consulta se celebrara el 
día 24 de juliol perque és "la 
data més próxima en la qua! es 
podía votar", encara que també 
és el dia abans, va subratllar 
Alsina, de la celebracíó deis 
trenta anys del comen¡;ament 
de Barcelona 1992. 

Alsina va afegír que la via 
escollída per la Generalitat és 
la que té "menys risc d'ímpug
nació" i va recordar que la llei 
de consultes s'ha utilítzat per 
a una trentena de consultes 
locals. Alsína va afirmar que 
el decret "ve de tres mandats 
diferents" (l'acord de legisla
tura, el de Govern i mocions 
aprovades al Parlament) i que 
el decret de maig no canviara 
ni la pregunta ni la data. 

, 
e 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 • 
Els partits podran fer campanya per al'sí' o el'no' 
1 Des d'avui i fins al 24 de juliol, el Govern iniciara una 
campanya per explicar el projecte, i seran els partits i les 
entitats que el sol·licitin els que podran ter campanya en 
favor del sfi del no. També organitzara una campanya in
formativa sobre on i quan votar. 

Stop Jocs Olímpics veu bé la pregunta, pero no la data 
1 La plataforma Stop Jocs Olímpics va dir que esta satis
teta que la pregunta sigui "clara i concisa", pero no els 
conven~ la data. Entenen que és un moment en que hi ha 
molta gent de vacan ces i que, per tant. es quedara tora de 
la consulta perque només hi haura vot presencial. 

Sense nom oficial encara pera la candidatura 
1 Encara no hi ha un nom oficial pera la candidatura, so
bretot després que Aragó no firmés l'acord tecnic. Al ser 
preguntada per si la candidatura tindra el nom de Barce
lona, la consellera Alsina va afirmar que la qüestió esta 
"oberta" i es discutira més endavant. 

' e e 

una sera eCISIVI 

Dubtes sobre la 
idoneilat de la 
fórmula triada 
1 LLEIDA 1 Just abans de firmar els 
decrets sobre la consulta, el Go
vern catala es va reunir amb els 
vuit consells comarcals i l'Aran 
per explicar-los la fórmula de la 
doble pregunta, una qüestió que 
va generar acceptació, encara 
que va aixecar escepticisme en 
alguna de les comarques, que 
ho consideren una complicació 
innecessaria: "Ni em sembla bé 
ni em sembla malament, el que 
em sembla és que cada vegada 
ho estem complicant una mica 
més", assegurava Caries Isús, 
president del consell comar-

cal del Pallars Sobira. Pero les 
principals reclamacions sobre 
la consulta dirigida a les comar
ques de l'Alt Pirineu i Aran és, 
a part de la data i que exigeixi 
presencialit~t, el format de la 
pregunta: "Es un sui'cidi", as
segura lsús. "Supeditar un pro
jecte tan important a un sí o un 
no quan la informa ció és insufi
cient considero que és molt pe
rillós perque no fa justícia a la 
realitat del Pirineu i tampoc hi 
haura arguments clars per pren
dre una decisió encertada." En 
la mateixa línia s'expressava 

PRESIDENT DEL CC DEL PALLARS SOBIRÁ 

«Supeditar un projecte 
tan important a un 'sí' o 
a un 'no' considero que 
és un su'i'cidi» 

PRESIDENT DEL CC DEL PALLARS JUSSA 

«Vam demanar a 
Aragonés que no hi 
hagués una consulta 

L'estació de 
Baqueira Beret, 
dissabte passat. 

Aragó vol incloure 
dos estacions i 
Vilagra diu que no 
renegociaran 
• El Govern d'Aragó 
vol que Cerler i Formi
gal-Panticosa form in 
part de la candidatura 
dels Jocs Olímpics d'Hi
vern perque totes les valls 
pirinenques hi estiguin 
representarles. Per acon
seguir-ho, l'Executiu au
tonomic remetra al COE 
la seua nova proposta 
aquesta setmana, en la 
que defensa que les dos 
estacions estan prepa
rarles per acollir proves 
de primer nivell. Pero la 
consellera Laura Vilagra 
va deixar dar ahir que 
"l'acord esta tancat, en 
cap cas ens obrim anego
ciar", va sentenciar. 

Aragó pretén ser la 
seu de l'esquí de munta
nya (en detriment de Boí 
Taüll) i també de l'esquí 
freestyle -freeski- que 
l'acord tecnic tancat del 
COE amb Catalunya i el 
Govern espanyol preveu 
que es faci a Baqueira Be
ret, de la mateixa manera 
que l'snowboard. 

PRESIDENTA DEL CC DEL SOLSONEs 

«Veiem bé que 
se'ns inclogui, ho va m 
demanar i estem agrans 
i satisfets» 

no 
ALCALDE DE VIELHA 

binaria, pero ho han decidit així» 

«No té gaire sentit 
la consulta, és un 
error polític des 
del principi» 

Josep Maria Mullol, president 
del Jussa: "Vam demanar aPere 
Aragones que no fos una con
sulta binaria, sinó més amplia, 
pero al final ho han decidit ai
xí." "Hi haura molts dubtes i 
s'hauran d'explicar moltes co
ses", va dir Mullol, que vamos
trar dubtes sobre el concepte 
implicació que centra l'altra 
consulta. També a la zona de 

l'Alt Pirineu, en la línia del que 
va expressar la síndica d'Aran, 
Maria Vergés, !'alcalde de Vi
elha, Juan Antonio Serrano, 
va dir que "no té gaire sentit" 
plantejar una consulta quan ja 
s'ha presentat la proposta tecni
ca i ho va definir com un "error 
polític". "En c'as de no acabar 
prosperant la candidatura ja sa
brem de qui és culpa", va afegir. 

Pel que fa a l'altra consulta, a 
la qual se sotmetra la població 
del Solsones, a més del Bergue
da i el Ripolles, hi va ha ver una 
reacció positiva: "Ho veiem bé, 
així ho vam demanar i veiem 
que el Govern ho tira endavant, 
així que estem agrai:ts i satis
fets", va comentar la presidenta 
del consell comarcal del Solso
nes, Sara Alarcón. 
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ACTIVITATS ART URBA 

L'artista nord-americana Miss Birdy va iniciar ah ir el se u mural al carrer Granadella. 

La Bordeta s'omple de color 
El segon PotFest pinta quatre espais del barri fins diumenge 
R.GASQUE 
1 LLEIDA 1 Quatre espais de laBor
deta i un del Centre Historie 
van rebre ahir els primers tra
<;os dels dibuixos que aquest 
any es duran a terme en el 
marc de la segona edició del 
feshval d'art urba Lleida Pot-

Fest, en que es pintaran prop 
de 1.000 metres quadrats de 
la ciutat. 

"Els artistes van arribar diu
menge i ja tenien moltes ganes 
de comen<;ar a pintar. El pri
mer dia ha anat molt bé i tot 
funciona segons el previst", va 

explicar a SEGRE Caries Her:. 
nandez, director del festival. 

A més, el PotFest també or
ganitza tallers com el que va 
tenir lloc diumenge passat amb 
una activitat de reciclatge dels 
pots d'esprai amb els artistes 
CactuSoup. 

SEGRE 1 
Dimarts, 5 d'abril del2022 

TRADICIONS SETMANA SANTA 

Alfarras recupera el dia 
10 la processó vivent 
1 ALFARRAS 1 La processó vivent 
dels Dolors d'Alfarras se ce
lebrara aquest diumenge, 
10 d'abril, a les 20.00 h. Es 
tracta de l'única d'aquest ti
pus al territori lleidata en la 
qual els ve'ins interpreten un 
paper i es caracteritzen com 
romans, samaritans o apos
tols, entre altres personat
ges per desfilar pels carrers 

del municipi durant gairebé 
dos hores . En aquesta edi
ció s'espera la participació 
de prop de 150 ve'ins d'entre 
els 7 i els 85 anys per formar 
els nou passos, en els quals 
s'escenificaran nou escenes 
que recorren la historia des 
de !'arribada de Jesús aJe
rusalem fins al moment de 
la seua mort. 

El segon Fem Coop! torna el21 d'abril 
1 LLEIDA 1 El 21 d'abril comen<;ara el segon Fem Coop! per 
impulsar la creació de cooperatives a Lleida. Aquest dijous 
es dura a terme una sessió informativa per als interessats. 

Mostra sobre l'emergenda climatica a Juneda 
1 JUNEDA 1 El Complex Cultural de Juneda va inaugurar diven
dres l'exposició SOS Clima, una mostra d'humor grafic que 
té coma objectiu sensibilitzar sobre !'emergencia climatica. 

Ajornen les declaracions pel geriatric de Tremp 
1 TREMP 1 La declaracions davant del jutjat d'una desena de tre
balladors de la residencia Fiella de Tremp es van suspendre 
ahir perla indisposició d'un dels Iletrats. Esta previst que 
es reprenguin divendres. 

p dcasts egre 
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1 36 1 GUIA socrETAT Gent 

Els guanyadors del primer Concurs de Cassoles de Tros del Pala u d'Anglesola, celebrat diumenge. 

Dissenyadors lleidatans a la Biennal de 
Cartellisme de T erras Gauda a Vigo 
Artistes de Lleida participen en la Biennal Internacional 
de Cartellisme Terras Gauda-Concurs Francisco Mantecón 
que exposa a l'Estació Marítima de Vigo fins al proper 4 
de maig i amb Javier Mariscal aljurat. 

SEGRE 
Dimarts, 5 d'abril del2022 

Primer concurs 
de cassoles de 
tros al Palau 
d'Anglesola 
1 EL PALAU D'ANGLESOLA 1 El Palau 
d'Anglesola va recuperar 
diumenge la seua tradicio
nal Festa de la Cassola de 
Tros, paralitzada durant la 
pandemia. Per primera vega
da, vuit colles - cinc d'aquest 
municipi i la rest a de Torre
grossa, els Alamús i Linyola
van competir per preparar 
la millor cassola de tros. La 
festa, amb jocs tradicions, 
pintacares, bingos i música 
en directe, també va recaptar 
1.200 € pera les víctimes de 
la guerra a Ucra:ina. 

Nou menú de I'Aplec 
del Caragol a Madrid 

La Federació de Colles de l'Aplec va presentar ahir a Madrid 
el menú La Cuina del Cara gol per escalfar motors per a la XLI 
edició de l'Aplec, que se celebrara del20 al22 de maig. 

rem presenta elllibre i el mapa deis 
termes tradicionals del Pallars Jussa 
L'lnstitut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran 
va presentar el dia 1 a Tremp elllibre i el mapa dels ter
mes tradicionals dels pobles del Pallars Jussa i els béns 
comunals, un treball que posa en relleu el territori. 

' H01{0Sf:OP 
ARIES 21 -111 1 19-IV. 
Avalueu les situacions personals. No 
permeteu que ningú compliqui els vos-

tres plans. Eviteu llocs i esdeveniments que siguin 
una amena~a pera la salut. 

TAURE 20-IV /20-V. 
L'actitud marcara la diferencia quan 
bregueu amb situacions que poden 

afectar la vostra capacitat per obten ir l'ajuda que 
necessiteu per continuar. 

BESSONS 21 -V 1 20-VI. 
Prometeu només el que sabeu que po
de u complir. Poseu tot el que teniu en 

un pla en que creieu o en una cosa significativa. 
Apreneu observant els altres. 

CANCER 21-VI 1 22-VII. 
Acabeu les coses a temps. El que feu té 
més influencia que el que dieu. Adopteu 

un enfocament singular a com manegeu els as
sumptes de dtners i salut. Feu un canvi. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Una conversa amb un expert us enco
ratjara a anar més lents. Aferreu-vos a 1 

que sabe u i en el que confieu. Fer una jugada 
rapida entorpira el benestar emocional. 

VERGE 23-VIII [ 22-IX. 
Barregeu i combineu i se us ocorrera la 
Idea que tocara la fibra sensible d'algú. 

No permeteu que els canvis que succeeixen al 
vostre voltant us ca u sin preocupació. 

BALANc;A 23-IX 1 22-X. 
Preneu-vos un temps per disfrutar d'un 
moment. Compartiu les vostres inten-

cions amb algú amb qui voleu passar més temps. 
No us endeuteu per demostrar alguna cosa. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Escolteu atentament i considereu com 
satisfer les necessitats de la resta sense 

complicar els vost res plans a llarg termini. El camí 
a seguir requerira enginy i compromís. 

SAGITARI22-XI 1 21-XII. 
Qüestioneu el que no entengueu. Un 
viatge curt, una reunió o una acHvitat 

educativa us ajudaran a ajustar els vostres plans 
per adaptar-los a noves tendencies. 

Orum Center, nova 
empresa col·laboradora 
amb I'IRBLieida 
Orum Center és des d'aquest 2022 
nova empresa coHaboradora de 
l'IRBLleida per promoure, desen
volupar, gestionar i difondre la in
vestigació biomedica de les comar
ques lleidatanes. Amb més de 20 
anys d'experiencia, Orum Center 
compta amb un equip multidisci
plinari de professionals de la salut. 

CAPRICORN 22-XII /19-1. 
Busqueu maneres singulars d'invertir o 
utilitzar efs diners per augmentar 

guanys. Augmentar ets actius i reduir les despeses 
alleujara l'estres i us donara temps. 

AQUARI 20-1 1 1 8-11. 
Si no esteu preparats, espereu. No per
meteu que la impaciencia d'algú us 

empenyi cap endavant sense una bona causa. 
Trieu el ritme que sentiu més comode. 

PEIXOS 19-11120-11 1. 
Deixeu en ciar les coses, poseu els do
cuments en ordre i pose u-vos a prova. 

Els canvis que fareu t ridaran l'atenció i us dona
ran l'ajuda que necessiteu. 

1: 
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