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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mantingueu-vos en línia. No us inter-
poseu o arribareu a una discussió. Pro-

tegiu la vostra reputació i mostreu compassió.
És millor estar segur que lamentar-ho.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Perseguiu els vostres somnis. Planegeu
unes vacances, inscriviu-vos en un curs

o gaudiu d’alguna cosa que us doni més confi-
ança. L’amor ha de ser al capdavant de la llista.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Entreu en acció a la feina i establiu una
posició que elevarà el vostre perfil. No

gasteu més del compte quan el que necessiteu
és dedicació i treball dur.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Us frustrareu si tracteu amb un amic,
fill o company que vol culpar-vos per

alguna cosa. Penseu abans d’actuar i evitareu er-
rors. Una oferta inusual ampliarà la vostra vida.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Busqueu la possibilitat de mostrar les
vostres habilitats. Un tracte de diners

o unmoviment cap a unamillor ubicació reque-
reix molta feina abans de posar-se en marxa.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un canvi sobtat en la vostra situació fi-
nancera ocorrerà si intenteu un pla

d’enriquiment o gasteu en una cosa que no ne-
cessiteu. Oportunitats interessants.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
L’autoconfiança és la millor aposta. No
compteu amb ningú perquè acordi

amb els vostres plans i us ajudi. Parleu amb gent
que comparteixi les vostres preocupacions.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Confieu en el vostre seny i habilitats.
Desenvolupeu les vostres idees i no te-

meu ser una mica diferents. Hauríeu de pensar
en plans de viatges per executar-los més tard.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Verifiqueu què fa cada un en el seu en-
torn abans de moure-us. Els assump-

tes emocionals a casa poden resoldre’s si desit-
geu adoptar un parell de canvis.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us preocupeu pel que altres facin o
diguin. Allunyeu-vos de qualsevol ne-

gativitat. Accepteu un tracte prudent i qüestio-
neu qui provi de vendre-us l’impossible.

AQUARI 20-I / 18-II.
Participeu en una activitat que realci
qui sou i què podeu fer. No pagueu per

altres o carregueu amb el que no us correspon.
Concentreu-vos a tirar endavant.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Poseu a la vista les vostres idees i par-
ticipeu en esdeveniments que utilitzin

el vostre talent. El que aporteu serà la vostra tar-
geta de presentació per a noves oportunitats.

Desfilada solidària devestits depaper
deMollerussa aArbeca
Una quarantena de vestits de paper de Mollerussa van
protagonitzar diumenge aArbeca la desfilada solidària a
favor del Centre d’Iniciatives SolidàriesÁngel Olaran i
que va ser presenciat per més de 300 persones.

SOCIETATGent

Massiva trobada de puntaires ambmés
de 400 participants a Torrefarrera
La XVIITrobada de Puntaires deTorrefarrera va reunir
diumenge més de 400 participants arribades de diferents
poblacions. L’acte va ser organitzat per l’Associació de
Puntaires FiligranaTorrefarrera.

EFE

Madrid i Londres, demoda
Els dissenyadors espanyols Da-
vid Delfín (imatge de l’esquer-
ra) i Hannibal Laguna van des-
empolsegar els seus arxius per
pujar ahir a la Mercedes-Benz
FashionWeek Madrid sengles
col·leccions amb peces que han
estat importants al llarg de les
seues respectives trajectòries, un

estudi a si mateixos que els per-
met atansar-se més als clients i
satisfer els seus gustos. Les se-
ues desfilades i la de Juanjo Oli-
va van tancar ahir la passarel·la
de veterans de la 59 edició
d’aquesta trobada per donar pas
avui als joves creadors d’El Ego.
Però no només a Madrid es viu

la moda aquests dies. La desfi-
lada de la nova col·lecció de tar-
dor/hivern de la firma britànica
Burberry Prorsum (imatge de la
dreta), un dels més esperats de
la Setmana de la Moda de Lon-
dres, va atraure ahir estrelles
com Bradley Cooper o Harry
Styles, de One Direction

Les propostes del dissenyador David Delfín a Madrid (e) i de la firma Burberry Prorsum a Londres (d).

LLEONARD DELSHAMS

La Germandat
dePauPi, a punt
per a Carnaval
Els membres de la Ger-
mandat d’en Pau Pi van
celebrar ahir un animat
sopar per ultimar la se-
ua participació en els
actes de la pròxima
edició del Carnaval
que, a Lleida, se cele-
brarà del 26 de febrer
al 5 de març. Com
s’aprecia a la imatge,
els comensals es van
engalanar per antici-
par-se als dies d’anima-
ció típics d’aquestes da-
tes.
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LLEIDA ÀLVAR LLOBET
La lógica finalidad de un aeropuerto 
es la de acoger vuelos y pasajeros, 
aunque esta no tiene por qué ser la 
única. La terminal de Lleida-Alguai-
re ejemplifica una versatilidad como 
equipamiento público sin parangón 
en Ponent, ya que desde su inaugu-
ración en el año 2010 se ha ido con-
solidando como el mejor plató para 
anuncios en el territorio.

Las pocas operaciones que se rea-
lizaban en la instalación durante los 
primeros meses de funcionamien-
to despertó el interés de publicis-
tas y empresas hasta el punto de 
que el aeropuerto está ya ahora en 
todas las agendas de los responsa-
bles de localización de los negocios 
de publicidad. “Este es un escena-
rio que contemplan varias compa-
ñías para grabar algún spot” desta-
can en el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, que evitan pronunciar-
se sobre las firmas que han solicita-
do el terreno para rodar. Según ha 
podido saber este periódico, la mar-
ca de coches Range Rover está con-
templando la posibilidad de grabar 
alguna escena en el Lleida-Alguaire, 
aunque por el momento aún no hay 

un calendario marcado. 
El hecho de permitir que el espa-

cio esté en el foco de las miradas de 
los publicitas es visto en el territorio 
de forma muy positiva ya que, al fin 
y al cabo, el aeropuerto saca tam-
bién réditos publicitarios actuando 
como telón de fondo de las marcas. 
Como botón de muestra se puede 
recordar el anuncio de la cadena 
sueca de ropa y complementos de-

portivos Sport XXL, que la sema-
na pasada estrenó el anuncio que 
se rodó a mediados de diciembre y 
en el que participaron un total de 18 
actores y hasta 78 leridanos que ac-
tuaron como figurantes. 

Durante estos años, en la termi-
nal se han realizado también va-
rias sesiones fotográficas así como 
el rodaje de parte de una pelícu-
la en 2012.

EQUIPAMIENTOS / TELÓN DE FONDO PARA MARCAS 

El aeropuerto consolida su 
atractivo como escenario 
de rodaje para anuncios  
]  La empresa de coches Range Rover contempla la 

posibilidad de grabar un nuevo spot en la terminal leridana

El Lleida-Alguaire, un equipamiento versátil que acoge rodajes
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Arbeca celebra un desfile de moda para la fundación Àngel Olaran 
ARBECA •  Arbeca acogió el pasado domingo un desfile solidario con el fin de recaudardinero 
para el Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran que realiza tarea de ayuda en Etiopia. En 
total desfilaron 36 modelos que vistieron piezas de papel.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

A.T

Más de 400 participantes en la XVII ‘Trobada de puntaires’ de Torrefarrera
TORREFARRERA •  El colectivo Puntaires filigrana del municipio organizó la fiesta en la cual 
asistieron un total de 400 participantes de 78 municipios de Catalunya. En el encuentro se pu-
dieron ver también un buen número de paradistas artesanales.

LLEIDA •  La recaudación de im-
puestos que graban el sector in-
mobiliario arrastra seis años con-
secutivos de caídas a las comar-
cas de Lleida. El año pasado la 
Generalitat de Catalunya ingresó 
en la provincia un total de 51,07 
millones de euros por los tribu-
tos que se pagan a la hora de re-
gistrar las hipotecas o comprar pi-
sos de segunda mano. Se trata de 
un 12% menos en relación al ejer-
cicio anterior. 

La estadística del Gobierno tam-
bién recoge, por primer año, los 
ingresos de la nueva tasa turística 
(que a Ponent fueron de 708.000 
euros). A pesar de que no hay da-
tos por territorios, el 2013 tam-
bién se caracteriza por el increí-
ble aumento -de hasta un 85%- 
que ha registrado la recaudación 
del impuesto de Patrimonio en to-
do Catalunya a raíz de la amnistía 
fiscal. El año pasado la Generalitat 
ingresó en todo el país 2.156,53 
millones de euros procedentes de 
los tributos propios y de los cedi-
dos por el Estado. Dentro del pri-
mer bloque se encuentran el im-
puesto sobre grandes estableci-
mientos comerciales, el gravamen 
de protección civil y la tasa turísti-
ca. Dentro del segundo, los tribu-
tos que hacen referencia al sector 
inmobiliario, Patrimonio, Sucesio-
nes y Donaciones y los que se gra-
ban sobre el juego. 

Si se mira el global, el año pa-
sado las arcas públicas recaudaron 

265,95 millones más que el 2012 
(cosa que supone un incremento 
de recaudación del 14,07% de un 
ejercicio por el otro). A la hora de 
buscar las razones de este aumen-
to, no obstante, sólo hay que dar 
un vistazo a la estadística para ver 
como hay una causa clara que lo 
explica. Y es que el año pasado, 
en todo Catalunya los ingresos por 
el impuesto de Patrimonio se en-
sartaron hasta un 85%. Sobre to-
do, a consecuencia de la amnistía 
fiscal que aplicó el gobierno espa-
ñol. Si bien aquellos quien se aco-
gieron podían hacer aflorar ingre-
sos o activos que hasta entonces 
no declaraban, estos no los exi-
mía de los efectos tributarios pos-
teriores. 

Las tasas de pisos 
cayeron en Lleida por 
sexto año consecutivo

IMPUESTOS / EN 2013

]  La demarcación 
ingresó 51,07 
millones, un 12% 
menos que el   
año anterior 

]  La amnistía fiscal 
dispara hasta el 
85% los ingresos 
del impuesto de 
patrimonio 
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Desfilada solidàriadevestits depaperaArbeca
Propd’unaquarantenadevestitsdepapervanparticipardiu-
menge a la Sala Cultural del Centre a Arbeca en una desfila-
daabenefici delCentred’IniciativesSolidàriesÁngelOlaran.

AJUNTAMENT D’ARBECA

Torrefarreraaplegamésde400puntaires
El pavell ópoliesportiudeTorrefarreravaacollir diumenge la
17aTrobadadePuntairesorganitzadaper l’AssociaciódePun-
taires FiligranaTorrefarrera. Va aplegar 400 participants.

COM360

400.000€per
reconstruir els
desperfectes
de les riuades
REDACCIÓ.VIELHA

La Fundació Endesa i el Con-
selh Generau d’Aran van firmar
ahir a la tarda a Barcelona un
conveni de col·laboraciómitjan-
çant el qual l’entitat destinarà
400.000 euros per contribuir a
la reconstruccióde lesprincipals
infraestructures greument mal-
meses per les inundacions que
la comarca va patir el passat 18
de juny. L’acord, que té una vi-
gència d’un any, l’han subscrit
el president de la Fundació En-
desa, Rafael Miranda, i el presi-
dent del Conselh Generau, Car-
los Barrera. Permetrà agilitar la
reconstrucciódels tramsd’infra-
estructures malmesos.

L’absisdeTaüll, candidat
a“pinturauniversal”
REDACCIÓ.TAÜLL

L’absis de Sant Climent deTaüll
va ser nominat ahir candidat a
convertir-se en una de les “10
pintures universals”, en el marc
de la campanya de la Capital de
la Cultura Catalana.

Tàrregaestrenamirador
sobreel riuOndara
REDACCIÓ.TÀRREGA

L’antic Camp dels Escolapis de
Tàrrega llueix ara un nou mira-
dor sobre el riu Ondara, que ha
sorgitgràciesa l’eliminaciód’un
mur que deixa pas a l’espai.

Campanyadeneteja
degrafitsaBalaguer
REDACCIÓ.BALAGUER

L’AjuntamentdeBalaguerhaen-
degat una campanya de neteja
dels grafits i pintades fetes als
espais públics de la ciutat. El
consistori técomptabilitzatsuna
cinquantena de pintades.

REDACCIÓ.CASTELLSERÀ

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el 13 de febrer un veí de
Castellserà, de 40 anys, com a
presumpteautorde5delictesde
robatori amb força i dues faltes
de furt. Els mossos van iniciar
una investigació, a mitjans de
desembre, arran d’una sèrie de
robatoris de porcs i pinso en
granges del terme municipal de
Bellcaire d’Urgell. Des del 16 de
desembre al 25 de gener es van
produir 5 robatoris i dues faltes
defurtengranges,d’onvansos-
traureunavintenadeporcsd’en-
tre40a 100quilos depes. L’au-
tor dels fets també es va em-
portarpinsogranulatd’aquestes
explotacions ramaderes.

Durant les indagacions, el 10
de febrer els mossos van loca-
litzarunagranjaendesús,al ter-
me de Castellserà, que tenia 16
porcs ambels cròtals arrancats.
Atravésde laUnitatRegionalde
MediAmbientdelsMossosesva
gestionar la presència dels tèc-
nics del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca (DA-
AM),per inspeccionar l’explota-
ció irregular.Desprésd’explorar
elsanimals,unveterinaridelDA-
AMvaconfirmar laprocedència
diversa dels porcs, que eren de
diferents pesos i races.

El responsable de l’explota-
ció va intentar justificar la pro-
cedència irregular dels animals,
però no se’n va sortir.

Tots els animals
haurien estat

sostrets a Bellcaire
Pesaven de 40 a 100
quilos i pertanyien a

diverses races

Intenta justificar la
procedència dels
garrins als policies
Els porcs tenien els
cròtals arrencats i
estaven en una

explotació irregular

Roba20porcsipinso
ielsengreixaenuna
granjaabandonada
El detingut, veí de Castellserà, comet 5 robatoris i 2 furts

Elsbrètols
s’esplaien
alsnuclisde
PlansdeSió
Destrossenmobiliari

REDACCIÓ. SISTERÓ

Alguns dels nuclis que confor-
men el municipi dels Plans de
Sióvan ser objecte divendres
passat de diverses bretolades,
segonsvainformarahirenunco-
municat el Consell Comarcal de
la Segarra. En concret, els actes
vandàlicsvarendestrossardues
cabines del transport públic de
Catalunya ubicades a les cru-
ïlles dels pobles de Mont-roig,
Sisteró i Pelagalls.També aSis-
teró van fer destrosses a una
moto i a Concabella en un cotxe
aparcat dins el cas urbà. A més,
a Mont-roigvancremaruncon-
tenidor de residus propietat del
Consell. Una vegada fetes les
corresponents denuncies, els
Mossos d’Esquadra han obert
una investigaciópertal d´escla-
rir els fets.


