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Parada de manualitats solidària amb ‘La 
Marató’ a la residència de la Fuliola i Boldú
Per quart any consecutiu, els usuaris de la residència de la 
Fuliola i Boldú han organitzat una parada solidària amb 
manualitats. Els beneficis es destinaran íntegrament a 
La Marató de TV3.

resiDència La fuLioLa i boLDú

ajuntaMent De LLeiDa

La Paeria renovarà per 4 anys el suport             
a la càtedra empresa familiar de la udL
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va rebre ahir Gonzalo 
Cano i Pere Clapés, representants de la Càtedra Empresa 
familiar de la UdL, i es va anunciar que la Paeria renovarà 
el conveni existent per als pròxims quatre anys.

Tàrrega estrena una obra protagonitzada per discapacitats i gent gran
L’Ateneu de Tàrrega aco-
llirà demà (20.30 h) l’estrena 
d’A.M.O.R, una obra teatral 
protagonitzada per persones 
amb discapacitat i de la tercera 

edat d’entitats socials i residèn-
cies de gent gran de l’Urgell, les 
Garrigues i el Pla. És la tercera 
edició d’aquest projecte d’incur-
sió social en què participen 48 

persones. També es represen-
tarà a Juneda (28 de novembre), 
a l’Escorxador de Lleida (3 de 
desembre) i Mollerussa (4 de 
desembre).

Quinze participants en les sessions de 
memòria de l’ajuntament de torrefarrera
Una quinzena de persones participen en les sessions de 
memòria organitzades per l’ajuntament de Torrefarrera 
a la llar de jubilats. Està dirigit a majors de 50 anys i es fa 
amb càlcul o recordant imatges.

ajuntaMent De torrefarrera

el Festivitas Bestiarum 
premia l’agrupació    
seny Major de cervera
L’Agrupació Seny Major de Cerve-
ra va rebre dissabte a Vilafranca 
del Penedès el premi BEST 2015 en 
la categoria d’associació o entitat, 
en el marc del Festivitas Bestia-
rum, la II Nit del Bestiari Festiu, 
que organitza l’Agrupació de Bes-
tiari Festiu i Popular de Catalunya. 
El jurat va valorar la seua capacitat 
per cohesionar les entitats de la 
ciutat.

El Bus de la Salut recala     
a Alpicat per practicar 
proves mèdiques
El Bus de la Salut recala aquesta 
setmana a Alpicat, davant del con-
sultori mèdic. Des de dilluns i fins 
demà, l’equip d’aquest vehicle me-
dicalitzat farà proves de detecció 
precoç a la població d’entre 40 i 
70 anys. 

L’objectiu és detectar en fases 
primerenques malalties cardiovas-
culars i renals. El Bus de la Salut 
farà 12.000 proves en tres anys.

ajuntaMent D’aLPicat

ÀRIES 21-iii / 19-iV.
feu un cop d’ull a la vostra situació 
econòmica i feu els ajustaments que us 

ajudin a estalviar per al futur. Hauríeu d’examinar 
un canvi en una relació important.

TAURE 20-iV / 20-V.
La generositat no sempre és la resposta. 
algú que us està demanant ajuda no és 

completament honest. escolteu i oferiu 
suggeriments.

BESSONS 21-V / 20-Vi.
tindreu problemes si conteniu els vos-
tres sentiments. intenteu que els pro-

blemes personals no afectin la feina. Podeu 
mantenir la pau i suavitzar les coses.

CÀNCER 21-Vi / 22-Vii.
Hi haurà problemes si no us decidiu o 
si entreu en una disputa. considereu 

què voleu i mostreu confiança en les decisions 
que preneu. La indecisió us passarà factura.

LLEÓ 23-Vii / 22-Viii.
L’ajuda i l’entusiasme us ajudaran a ubi-
car-vos per a oportunitats més grans. 

un viatge curt portarà xarrades que us donaran 
una cosa que espereu. incentius a llarg termini.

VERGE 23-Viii / 22-iX.
feu canvis per raons correctes. no tot 
el que us deixen elegir serà bo per a 

vosaltres. algú pot ser convincent, però sense 
proves val més ser conservador.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
La despesa emocional no us aixecarà 
l’esperit. en lloc d’això, proveu de fer 

canvis que us alleugin l’estrès i us portin a llocs 
i a gent nova.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
sigueu receptius a idees noves i formes 
diferents de fer les coses. abordar de 

forma singular la manera que ajudeu els altres i 
com governar casa vostra donarà resultats.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
estareu temptats de fer canvis que afec-
taran la vostra llar. És necessària una 

consideració acurada, si no voleu acabar lamen-
tant-ho. L’idil·li serà temptador.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
no podeu salvar el món. Poseu més 
èmfasi en la llar i la família i a protegir 

allò per què heu treballat tan dur. eviteu involu-
crar-vos en empreses qüestionables.

AQUARI 20-i / 18-ii.
sereu intuïtius quan es tracti d’assump-
tes de diners i eleccions de vocació. el 

canvi és a sobre vostre i la possibilitat d’entrar en 
una nova fase de la vida promet.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
una actitud reservada us ajudarà a evi-
tar la interferència. els assumptes emo-

cionals augmentaran si us associeu amb algú que 
no pensa com vosaltres. continueu sols.



El Govern de la Generalitat ha 
aprovat destinar 380.000 euros 
a la millora del paviment de la 
carretera C-1412a, entre les loca-
litats de Ponts i Oliola, a la comar-
ca de la Noguera. 

Les obres consisteixen en la 
renovació del ferm d’un tram de 
la via de prop de 4 quilòmetres, 
per millorar la seguretat i garantir 

la comoditat en la conducció en 
aquesta via. 

Els treballs previstos s’inicia-
ran durant aquesta mateixa set-
mana, i es faran en horari diürn, 
amb talls intermitents dels carrils, 
per minimitzar les molèsties als 
usuaris. Les obres es completaran 
durant el mes de desembre. 

Per altra banda, el Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat 
posa en marxa el pròxim dilluns, 
30 de novembre, la línia de bus 
exprés.cat que connectarà Lleida 
amb Alfarràs. 

La nova e2 millorarà l’oferta 
actual del corredor i oferirà 23 ex-
pedicions d’anada i 20 de tornada 
de dilluns a divendres feiners i 8 
anades i 8 tornades els dissabtes 
no festius, el que significa un in-
crement de l’oferta del 22% res-
pecte als serveis de la línia con-
vencional. 

La demanda global de bus 
d’aquest corredor l’any 2014 va 
ser de 255.139 passatgers. 

El Govern destina 380.000 
euros a millorar el ferm de la 
C-1412a entre Ponts i Oliola

Lleida
B.R.
El Jutjat Penal número 1 de Llei-
da va condemnar ahir a 23 mesos 
de presó un veí de Rosselló, de 31 
anys i nacionalitat romanesa, Ma-
rian S. per haver matat a cops un 
compatriota durant una baralla a 
la sortida d’un pub de la mateixa 
localitat.

L’acusat va admetre que, du-
rant una baralla, va acabar do-
nant-li un cop de puny a la vícti-
ma, Florin L. de 27 anys, que va 
caure a terra. Llavors Marian S. 
va continuar donant-li puntades 
al costat i als testicles i poste-
riorment aquest home va morir. 
L’acusat, a més, va acceptar 23 
mesos de presó com a condem-
na per un delicte d’homicidi per 
imprudència.

Segons la sentència, l’acusat 
es va trobar amb la víctima a un  
pub de Rosselló, situat al carrer 
Sant Jaume. No el coneixia de 
res, però va començar una bara-

FOTO: Núria García / El succés va tenir lloc a les afores d’aquest pub

Condemnat a un any i onze 
mesos de presó per matar 
a cops un home a Rosselló

lla entre els dos i un cop fora del 
local, la víctima va amenaçar el ja 
condemnat amb una ampolla de 
cervesa. Llavors va començar una 
persecució per la localitat.

Un cop van tornar on hi havia 
el local, Marian S. va donar un 
cop de puny a la cara a l’altre jove 
i el va fer caure. Un cop a terra, el 

va continuar donant puntades al 
costat i als testicles. La víctima va 
morir a conseqüència dels cops 
que va rebre durant la baralla.

El condemnat també es va 
comprometre ahir a indemnitzar 
la víctima la filla i els pares de la 
víctima amb 190.000 euros que 
anirà pagant mensualment.
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Organitzat pel Centre Assistencial 
de Sant Joan de Déu, inclòs com 
un acte mes de la celebració de la 
Festa Solidaria, es va celebrar el 
passat dissabte, en la Sala Poliva-
lent d’Almacelles, una nova edició 
del Sopar Solidari, que va reunir 
més de 400 persones. Tots els be-
neficis que es van aconseguir van 
destinats a projectes solidaris.

Més de 400 
persones al 
Sopar Solidari 
d’Almacelles

FOTO: Jordi Pascual / El Centre de Sant Joan de Déu és l’organitzador

Espectacles infantils a les Borges

Sessions de memòria a Torrefarrera

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha programat 4 actuacions dins 
del cicle d’espectacles en petit format “A prop”, que es duran a terme 
entre el 4 de desembre i el 20 de febrer. /FOTO: Aj. Les Borges

Una quinzena de persones participen en les sessions de memòria 
organitzades per l’Ajuntament de Torrefarrera a la Llar de Jubilats de 
la localitat i que tindran lloc fins al juny. /FOTO:  Aj. Torrefarrera

Lliuraran dijous 
el tercer Premi 
Lideratge a 
Lleida
La ciutat de Lleida acollirà 
aquest dijous el lliurament del 
tercer Premi Lideratge, insti-
tuït per l’associació Ingenio 
Alumni –amb el suport de l’Es-
cola de Lideratge Ingenio– que 
guardonarà un empresari/a 
d’una firma vinculada a Lleida 
que hagi excel·lit en el liderat-
ge autèntic.

La regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Turisme de Solsona ha 
fet una crida entre particulars i 
entitats per trobar tions grans o 
curiosos i pessebre antics o pe-
culiars a Solsona, amb l’objectiu 
d’organitzar una exposició d’un 
sol dia que hi haurà instal·lada 
en un local tancat i vigilat de la 
plaça Major el 5 de desembre 
amb motiu de la Fira del Tió que 
acull la localitat.

Solsona busca tions 
curiosos i pessebres 
per una exposició

Ferit en accidentar-se amb el tractor per un 
desnivell de 30 metres a Ribera d’Ondara

La Cambra analitza els reptes de 
seguretat en l’exportació fructícola

La seguretat de les exportacions és una de les principals preocupa-
cions dels empresaris fructícoles lleidatans. Poder tenir uns “ulls” a 
destí i la garantia en el cobrament dels enviaments va ser l’eix sobre 
el que va girar la jornada organitzada ahir per la Cambra de Comerç i 
Afrucat amb el suport de Banasegur. 

La seguretat de les exportacions és una de les principals preocupa-
cions dels empresaris fructícoles lleidatans. Poder tenir uns “ulls” a 
destí i la garantia en el cobrament dels enviaments va ser l’eix sobre 
el que va girar la jornada organitzada ahir per la Cambra de Comerç i 
Afrucat amb el suport de Banasegur. 


