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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Reviseu contractes, papers financers o
assumptesmèdics. Si sabeu contra què

esteu serà més fàcil prendre decisions sobre el
que podeu o no fer. L’idil·li és als vostres astres.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Els viatges curts us donaran la percep-
ció sobre futures tendències i com po-

deu utilitzar les habilitats i talents amb intel·li-
gència per tirar endavant.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Reculleu i elegiu amb intel·ligència. No
us sentiu obligats a lliurar batalles ali-

enes. Feu canvis que milloraran la vostra vida
personal i domèstica.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No temeu ser diferents. El vostre enfo-
cament únic de la feina, vida i tracte

amb altres donarà bons resultats. Una actitud
disciplinada us ajuda en projectes de millores.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Entreu en acció i concreteu coses. Visi-
teu persones que puguin assistir-vos o

que us deguin favors i inicieu els canvis neces-
saris per aconseguir el que desitgeu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Una inversió que sembla massa bona
per ser veritat ha de considerar-se amb

compte. Les aplicacions pràctiques us donaran
els millors resultats.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Podeu fer canvis positius que alteraran
les vostres relacions si us mostreu

oberts. No deixeu que us pressionin o deixin de
banda. Trieu el que voleu vosaltres i no els altres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Eviteu qui utilitzi tàctiques demanipu-
lació per jugar amb les vostres emoci-

ons o fer-vos sentir culpables. Si necessiteu un
canvi, realitzeu-lo.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Viatges, aventures i tot tipus de canvis
estimulants formaran el vostre dia. Sor-

tiu amb gent que gaudeixi del mateix que vos-
altres.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Les converses no resolen assumptes,
però us ajuden a obtenir unamillor vi-

sió del que passa i què hauríeu d’evitar. No us
molesteu ni mostreu sentiments.

AQUARI 20-I / 18-II.
Arribareu a una posició interessant.
Una relació brollarà si compartiu idees

amb algú que avança en la mateixa direcció.
L’amor està en alça i l’idil·li millorarà.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No deixeu que emocions barrejades us
treguin del vostre camí. Una discussió

serà una pèrdua de temps. Poden establir-se no-
ves connexions molt interessants.

EFE

AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA/EFE

Massiu càsting per ser un dels 1.200
figurants de‘Joc deTrons’a Peníscola
La coneguda sèrie de televisió Joc de Trons ja té, després de
sis hores de càsting, els més de 1.200 figurants que ambienta-
ran el pròxim rodatge a la localitat castellonenca de Penísco-
la. La setmana passada, el càsting va ser a Girona.

SOCIETATGent

Uns70 joves al taller
de premonitor de
lleure educatiu
Uns 70 joves d’entre 15 i 17
anys participen en el taller de
premonitors que ahir va comen-
çar a la Palma-Centre de Recur-
sos Juvenils. L’activitat està di-
rigida a joves que s’inicien en el
camp del lleure educatiu i apren-
dran nocions bàsiques de peda-
gogia i tècniques per actuar amb
nens.Aquest any aprendran a
explicar contes.

‘Txupinazo’dels Sanfermines amb la ikurriña
La plaça Consistorial es va omplir de ciutadans que no van voler perdre’s el ‘txupinazo’.

❘ PAMPLONA ❘ Un calorós i multi-
tudinari txupinazo llançat des
del balcó de l’ajuntament de
Pamplona, on per primera ve-
gada va onejar en un pal la
ikurriña, va obrir ahir al mig-

dia els Sanfermines 2015. Per
decisió del nou alcalde, Jose-
baAsiron (EH Bildu), Javier
Aranegui i Chantal Estrada
van ser els encarregats del llan-
çament, de forma conjunta per

primera vegada en la història,
en representació de l’Orfeó
Pamplonès en el seu 150 ani-
versari i de la penya LaVele-
ta, creadora de l’abillament
dels Sanfermines.

La collaUrgellinade
Miralcamp celebra
el 50 aniversari

La Colla Sardanista Urgellina
de Miralcamp, fundada el
1965, va celebrar el seu 50 ani-
versari. Durant l’acte, els as-
sistents van entregar a Jordi

Baró Pena, un dels seus fun-
dadors, un quadre que era una
al·legoria de la colla, que in-
cloïa el nom de tots els inte-
grants.

Torrefarrera acull la inauguració de
Sardanes a la Fresca, amb 400 participants
La plaça de l’Amistat deTorrefarrera va acollir el divendres 3
la inauguració de l’11 edició de la gira comarcal Sardanes a la
Fresca.Van participar-hi 400 persones amb música de la cobla
Vents de Riella. La pròxima sessió, divendres aAlguaire.



la mesura ha estat negociada 
amb les associacions de trans-
portistes.

D’altra banda, Gómez-Pomar, 
va obrir la porta perquè el tram 
de Tarragona de l’AP-7 pugui ser 
inclòs en el pla de desviament vo-
luntari dels camions des de carre-
teres convencionals cap a auto-
pistes de peatge.

L’Ajuntament de Juneda ha 
obert la XXV edició del Concurs 
de Cartells de Festa Major. El 
termini de lliurament dels origi-
nals, que s’haurà de fer a l’Ajun-
tament, acabarà el divendres 24 
de juliol a les dos de la tarda.

El concurs està obert a tots 
els junedencs i junedenques, i 
hi haurà un concurs infantil (fins 

als 14 anys) i un altre sènior (15 
anys o més). El lema que ha de 
figurar al cartell és “Festa Major 
de Juneda 2015, dies 28, 29, 30 i 
31 d’agost”. L’original ha de pre-
sentar-se en mida DIN-A3 i rea-
litzat en sentit vertical. 

El punt de lliurament dels ori-
ginals és les oficines de l’Ajunta-
ment (1a planta).

Juneda obre la 25a edició 
del Concurs de Cartells    
de cara a la Festa Major

Els camions ja es poden 
desviar avui cap a l’AP-2 
de manera voluntària
Foment està “esperançat” però els edils dels pobles 
de la N-240 no creuen que s’aturi la sinistralitat
Avui entra en vigor el pla 
de desviament voluntari 
de camions de la carretera 
N-240 cap a l’autopista 
AP-2 en el tram Lleida-
Montblanc, a canvi de 
bonificacions de fins al 50% 
en el peatge de l’autopista.

Lleida
REDACCIÓ / ACN
El passat divendres, el Consell de 
Ministres va donar llum verda al 
pla de desviament voluntari de 
trànsit pesat per autopistes esta-
tals de peatge amb l’objectiu que 
els transportistes que utilitzen 
vehicles pesats de quatre o més 
eixos puguin utilitzar determinats 
trams d’autopista com a alterna-
tiva a carreteres convencionals. 
Per incentivar l’ús voluntari de 
l’autopista per part dels transpor-
tistes, Foment els oferirà bonifi-
cacions de fins al 50%. 

Per la seva banda, el secreta-
ri d’Estat d’Infraestructures, Julio 
Gómez-Pomar, va voler recordar 
ahir que aquesta iniciativa és un 
pla pilot de cinc mesos, que pot 
ser modificat. “Estem oberts a 
modificacions perquè el que vo-
lem treure els vehicles pesants 
de les carreteres per dur-los a les 
autopistes i així millorar la mobi-
litat”, va justificar. Davant, però, 
de les queixes d’alguns alcaldes 

FOTO: ACN / Camions passant per la carretera N-240
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de la demarcació, que conside-
ren que la mesura no suposarà 
una reducció del volum del tràn-
sit ni de la sinistralitat, ja que no 
implica la gratuïtat total de la via, 
Gómez-Pomar va al·legar que 
una eventual gratuïtat suposaria 
“alterar els equilibris concessio-
naris”. “No es poden establir sis-
temes de gratuïtat amb càrrec al 

finançament públic”, va reblar.
Malgrat les queixes, el secre-

tari d’Estat va assegurar que des 
del Ministeri es mostren “espe-
rançats” que el pla obtingui “im-
portants resultats”. “Crec que és 
una mesura extraordinàriament 
ben valorada per tots els usuaris 
de les carreteres”, va afegir Gó-
mez-Pomar, qui va recordar que 

El Pont engega els 
actes del mil·lenari 
del Santa Maria  
de Lavaix

El Centre Cultural 
de Tàrrega estrena 
aquesta setmana la 
seva nova seu 

El músic Ivan Dach 
enceta dissabte el 
segon cicle Tr3sors 
del Solsonès

El Pont de Suert va engegar 
ahir, que duren fins avui, els 
actes de mil·lenari de la consa-
gració dels altars de Sant Pere 
i Santa Creu del Monestir de 
Santa Maria de Lavaix. 

A més, amb l’objectiu de 
promocionar, dinamitzar i reva-
loritzar el monestir com a ele-
ment clau de l’evolució històri-
ca i de la identitat del Pont de 
Suert, aquesta corporació lo-
cal ha acordat declarar el 2015 
Any Lavaix, en commemoració 
d’aquesta consagració.

El Centre Cultural de Tàrrega, 
una de les entitats més emble-
màtiques de la societat civil de 
la capital de l’Urgell, disposa 
des d’aquesta setmana d’una 
nova seu més àmplia. L’Ajun-
tament de Tàrrega ha cedit al 
col·lectiu cultural una sala a 
la segona planta de la Casa de 
Cultura, edifici municipal situat 
al carrer de Les Piques. 

El jove músic solsoní, Ivan 
Dach, encetarà aquest dissab-
te, 11 de juliol, la segona edició 
del cicle Tr3sors al carrer Fosc 
de Su, al municipi de Riner (el 
Solsonès). El proper espectacle 
es celebrarà el 25 de juliol a Les 
Fonts del Cardener (La Coma i 
la Pedra) amb Mag Pere.

L’Ajuntament de Mequinen-
sa ha decidit, després d’una 
reunió amb els transportis-
tes, reordenar l’aparcament 
de camions que està situat al 
costat del accés a la zona de 
l’embarcador. La zona de ca-
mions quedarà reduïda a la 
meitat a causa de la disminu-
ció de la demanda de places 
d’aparcament per a vehicles 
pesants. A partir d’ara els ve-
hicles només podran apar-
car a la zona més pròxima a 
la carretera N-211 deixant la 
zona pròxima al riu lliure per 
d’aparcament de cotxes.

Mequinensa 
reordena 
l’aparcament 
de camions

El president del Consell Comarcal 
del Segrià, Pau Cabré, va inaugu-
rar el passat divendres a Torrefar-
rera, la 11a edició de la volta co-
marcal de sardanes Sardanes a la 
Fresca 2015. La cobla Vents de Ri-
ella va acompanyar a les més de 
400 persones que van gaudir de 
la jornada a la Plaça de l’Amistat 
de Torrefarrera. 

Jornada de 
sardanes a 
la fresca a 
Torrefarrera

FOTO: C.C. del Segrià / Més de 400 persones van gaudir de la jornada


