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ÀRIES 21-III / 19-IV.
No permeteu que temes trivials es
transformin en un dilema que us pre-

ocupi mentalment, físicament i emocionalment.
Allunyeu-vos dels problemes personals.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Digueu el que penseu i aclarireu qual-
sevol malentès. Preneu el control de la

situació a casa i a la feina. Ningú reconeixerà el
que podeu oferir si no ho divulgueu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Comenceu un projecte nou o oferiu-
vos per a alguna cosa en què creieu.

No limiteu el que podeu fer perquè algú plante-
gi demandes sobre el vostre temps.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Poseu l’energia en empreses creatives
i a descobrir les vostres arrels. Com

més sabeu més fàcil serà comprendre el que in-
vestigueu emocionalment.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No compartiu la vostra història finan-
cera amb ningú. És important no situ-

ar-se en posició vulnerable. Una oferta us temp-
tarà però abans d’arriscar llegiu la lletra petita.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Podeu fer la diferència. Preneu els as-
sumptes a les vostres mans i sigueu pro-

gressistes quan tracteu assumptes que us concer-
neixin personalment o professional. Parleu clar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu acuradament els altres i man-
tingueu la distància de qui es mostri

impredictible o amb tendència a discutir. L’idil·li
es veu encoratjat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Analitzeu destins, cursos o gent inte-
ressant. Podeu fer canvis atractius en

la vostra forma de vida que us beneficiaran men-
talment i financerament.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
És hora d’actualitzar el vostre entorn.
Quan es tracti de despeses, ja sigui

amb un centre d’entreteniment o renovació de
la casa, sigueu diligents al fer un pressupost.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us sentiu impulsats a decidir pre-
maturament. El temps està de la vos-

tra banda i prendre la ruta coneguda assegura-
rà que no s’aprofitin de vosaltres.

AQUARI 20-I / 18-II.
Els canvis en les relacions amb els al-
tres poden ser qüestionables. Està bé

desitjar complaure algú, però no si us surt car
emocionalment i financerament.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Amplieu i expresseu les vostres idees.
Teniu grans plans per compartir i amb

l’audiència correcta rebreu suport que us ajuda-
rà a realitzar els vostres somnis.

L’artista Jordi Conill exposa ’Art en un
món estrany’a la sala Res Non Verba
La sala d’exposicions de la seu de l’associació Res Non
Verba de Lleida va acollir ahir la inauguració de la mos-
tra de l’artista Jordi Conill, que porta per títol Art en un
món estrany.

HOLA

EugeniaMartínezde Irujo i José
Coronado, parella sorpresa de l’estiu
José Coronado i Eugenia Martínez de Irujo s’han conver-
tit en la parella sorpresa de l’estiu.Així ho confirmen unes
imatges de l’actor, de 57 anys, i la filla de la duquessa d’Al-
ba, de 46, a la portada de la revista ¡Hola!.

SOCIETAT Gent

Alumnes de la Ciberaula EspaiMorera
visiten el quarter de laGuàrdiaUrbana
Un total de 17 nens de la Ciberaula Espai Morera van vi-
sitar ahir el quarter de la Guàrdia Urbana de Lleida.Acom-
panyats per agents locals, els petits van veure els calabos-
sos, la sala de comandància i el parc mòbil.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Joves deDownLleida visiten la seu deNatural Optics a Torrefarrera
El grup Natural Optics va aco-
llir ahir la visita d’una quinze-
na de joves d’entre 16 i 25 anys
de Down Lleida a la seu a Tor-
refarrera. Durant l’estada, els

visitants van poder veure les ofi-
cines i els tallers on s’elaboren
diferents tipus d’ulleres i mate-
rial òptic. La visita a Natural
Optics forma part del taller d’es-

tiu de Down Lleida per prepa-
rar els joves a fer el salt al món
laboral. Durant aquest mes vi-
sitaran diverses empreses de la
zona.

NATURAL OPTICS

La processó del Carme recorre l’Eix
Desenes de fidels van assistir
ahir a la tradicional processó de
la Mare de Déu del Carme, que
va recórrer l’Eix Comercial. Els
actes van començar amb la mis-
sa celebrada pel bisbe de Llei-

da, Joan Piris, a la parròquia del
Carme i van continuar amb la
processó. La imatge de laVerge
va recórrer el carrer del Carme
i el carrer Magdalena per arri-
bar de nou a la parròquia. Des-

prés va tenir lloc la tradicional
ofrena floral. Els actes continu-
aran avui amb missa en honor a
les Carmes a les dotze del mig-
dia i la missa solemne, que se-
rà a les vuit del vespre.

La imatge de la Verge davant de l’església del Carme, durant la processó, que va tenir lloc ahir.

MAGDALENA ALTISENT



El Consell Català de Produc-
ció Integrada ha aprovat 
aquest mes les quotes per 
a l’any 2015. Es preveu que 
els nous imports seran més 
baixos per al 85% dels opera-
dors inscrits, amb un estalvi 
global per al sector d’entre 
110.000 i 140.000 euros. 
Aquesta reducció varia se-
gons el tipus de certificació, 
individual (amb menys de 20 
hectàrees del 50%) o agrupa-
da (cooperativa o Agrupació 
de Defensa Vegetal del 36%).

En els cultius majoritaris 
de fruita de llavors, pinyol, 
olivera, raïm i, properament, 
fruita seca, la part de la quo-
ta d’inscripció (5,5 € per hec-
tàrea) destinada al finança-
ment de l’estructura del 
Consell representa entre un 
2% i un 4,26% de l’ajut agro-
alimentari. Per altra banda, 
les parts de la quota desti-
nades a la certificació i a la 
promoció dels productes són 
100% finalistes i, per tant, no 
financen el funcionament del 
Consell 

Reducció de 
les quotes del 
Consell Català 
de Producció 
Integrada 

Homologació 
dels certificats 
de Producció 
Integrada i 
GLOBAL G.A.P.
El reconeixement permet 
estalviar costos i tràmits
Lleida
LAURA GONZALEZ
El Consell Català de Producció 
Integrada i GLOBAL G.A.P. van 
presentar ahir el reconeixement 
de l’homologació de la norma de 
Producció Integrada (PI) amb la 
versió 4 IFA.

El certificat de GLOBAL G.A.P 
aporta a les empreses homologa-
des el valor de bones Pràctiques 
Agrícoles, fent una radiografia 
global dels processos productius 
que duen a terme, així com aju-
da a l’organització facilitant dades 

sobre els anàlisis que es fan, fet 
que comporta la reducció de cos-
tos en producció.

El certificat atorga el segell de 
Bureau Veritas, símbol de garan-
tia de qualitat, seguretat i salut, 
medi ambient i responsabilitat 
social present a 140 països.

Després de la revisió docu-
mental i la posterior avaluació in 
situ duta a terme per FoodPLUS 
(Secretaria General de GLOBAL 
G.A.P), el reconeixement de la 
normativa es troba ja en fase de 
revisió final per part del comi-

té d’Homologació, que atorga al 
Consell de PI  el nivell de “Seme-
jante” del Llistat de Verificació 
Modificada i Aprovada (AMC).

Amb l’harmonització dels re-
quisits dels dos esquemes s’eli-
minarà la duplicació i complexi-
tat de les certificacions, amb la 
conseqüent reducció de costos, 
temps i esforços administratius 
per als productors. Amb aques-
ta homologació, un productor 
certificat en PI Catalunya podrà 
obtenir un certificat complemen-
tari que confirma el compliment 

dels requisits homologats com a 
“similars” a l’esquema GLOBAL 
G.A.P.

D’aquesta forma, amb una 
única auditoria i un módul annex 
complementari, es poden obtenir 
les dues certificacions, competiti-
ves segons el territori on es pre-
tengui distribuir.

Aquest acord entre les enti-
tats suposa una acció de bench-
marking que ofereix una garantia 
de qualitat per poder negociar i, 
sobretot, realitzar exportacionsi 
sent competitius en el mercat.

FOTO: L.G. / Els representant de les entitats, E.Muní i A.Martinez

El grup Natural Optics Group, 
amb seu a Torrefarrera, va aco-
llit ahir un grup de joves pertan-
yents a l’Associació Down Lleida 
que van conèixer de primera mà 
com funciona l’empresa.

El grup, format per nois i 
noies d’entre 16 i 25 anys, van 
realitzar una visita a les oficines 
on se’ls hi van solventar els seus 
dubtes. Seguidament, els visi-
tants van anar fins al taller i el 
magatzem, on van descobrir els 
diferents tipus d’ulleres i mate-
rial òptic.
L’objectiu d’aquest taller, inicia-
tiva impulsada per Down Lleida 
és donar una visió real del mòn 
laboral als joves de l’associació 
que estan en la fase prèvia a l’in-
serció laboral. Durant el mes de 
juliol, a través de diverses activi-
tats, preparen i realitzen visites 
a diferents empreses per apren-
dre d’aprop nous perfils laborals.

CULTIUS AITONA 
(SEGRIÀ)

EL POAL 
(PLA 

URGELL)

LA 
GRANADELLA 
(GARRIGUES)

ALBESA 
(NOGUERA)

TORRES 
SEGRE 

(SEGRIÀ)

MAIALS 
(SEGRIÀ)

Pomera 328 319 - 329 351 -

Perer 340 331 - 341 364 -

Presseguer agost 400 389 - 401 428 -

Nectarina juliol 400 389 - 401 428 -

Panís 440 428 - 441 - -

Alfals mínim 180 175 - 180 193 -

Alfals màxim 440 428 - 441 471 -

Presseguer juny 224 218 - 225 240 -

Presseguer agost RDC 400 389 - 401 428 -

Ametller (reg suport) 48 47 53 48 51 53

Olivera (reg suport) 44 43 49 44 47 48

Blat - - - - - -

Evapotranspiració de 
ref. (ETo)

400 389 442 401 428 438

Pluja efectiva 0 0 0 0 0 0

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 
setmana del 8 al 14 de juliol de 2015. El reg més la pluja efectiva i l’aigua en 
el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen a 
plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per 

plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis. 
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor 

de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions 
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA). DEL 15 AL 21 DE JULIOL

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA
Un quinzena de membres Down 
Lleida visita Natural Optics Group 
durant el Taller de les Professions

FOTO: Natural Optics / El Taller de les Professions en la seva visita
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