
36 guia Segre 
Divendres, 18 d’octubre del 2019societat Gent 

HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Considereu tots els somnis, relacions i 
perspectives. Analitzeu què necessiteu 

fer per reemplaçar el que us està desgastant amb 
una cosa que us animarà.

TAURE 20-IV / 20-V.
Podeu anhelar el canvi, però abans de 
saltar en una direcció o una altra, con-

sidereu les persones properes i la influència que 
tindrà el canvi en la situació actual.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Penseu en com dir que no a algú que 
intenta aprofitar-se de vosaltres. Mireu 

les relacions per allò que són, i uniu-vos a les 
persones que us ofereixen igualtat.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
La participació requerirà delicadesa, 
integritat i coneixement. No cediu da-

vant d’un joc forçat. Si no us agrada el que veieu, 
passeu a alguna cosa més adequada.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Considereu el que és possible abans 
d’entrar en acció. Assumiu la responsa-

bilitat i sigueu líders, no seguidors, i sorgiran 
alternatives temptadores. No cediu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No deixeu que les emocions us descon-
certin ni que algú actuï de manera ir-

responsable. Preneu mesures per calmar una 
situació que us pot influir en la forma de vida.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Desfer-vos de les coses que ja no neces-
siteu o no utilitzeu i disminuir les per-

tinences us alleujarà l’estrès i la pressió que heu 
estat sentint. Viatgeu lleugers i lluny.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La despesa emocional o ser manipulats 
per algú és evident de fa temps. Con-

centreu-vos en un estil de vida singular que us 
alleugi l’estrès i us brindi tranquil·litat.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Compte amb el que reveleu als altres. 
Algú se’n podrà aprofitar ràpidament. 

Planifiqueu fer el treball vosaltres mateixos i 
concentreu-vos en el que més us importa.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Si no esteu satisfets amb alguna cosa, 
canvieu. Reuniu-vos amb persones que 

sabeu que són confiables. Tornar a connectar-vos 
amb algú del passat serà esclaridor.

AQUARI 20-I / 18-II.
La forma en què configureu una àrea 
per treballar marcarà la diferència. Tant 

si és per desenvolupar un passatemps o comen-
çar un negoci, els canvis seran rendibles.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Allunyeu-vos del drama, la interferència 
emocional, el comportament indulgent 

o qualsevol altra cosa que us estigui portant avall. 
Poseu l’energia a planificar.

La cantautora barcelonina Marina Rossell 
presenta un nou disc en castellà
Marina Rossell presenta avui Canta Moustaki y cancio-
nes de la resistencia, un disc que recull cançons dels seus 
últims treballs. La seua versió emblemàtica de Bella Ciao 
amb Paco Ibañez es troba en aquest nou disc.

EFE

EFE

Multitudinària benvinguda a la família reial 
a Oviedo abans dels Princesa d’Astúries
Avui s’entreguen els premis Princesa d’Astúries, en què 
la princesa Elionor debutarà amb el discurs oficial de cinc 
minuts. Centenars de persones es van congregar ahir a 
Oviedo per donar la benvinguda a la família reial.

L’actriu i directora Leticia Dolera rebrà el 
premi Luz del festival de cine de Huelva
El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se 
celebrarà entre els dies 15 i 22 de novembre, entregarà 
un dels premis Luz a l’actriu i directora Leticia Dolera per 
la seua llarga trajectòria al món audiovisual.

EFE

La biblioteca de Rosselló 
organitza un col·loqui 
amb l’escriptor Pep Coll
El club de lectura de la Biblioteca 
Municipal de Rosselló va acollir 
dimecres una sessió de portes ober·
tes amb l’escriptor Pep Coll, que va 
reunir una dotzena de participants. 
Va parlar de la seua úlima novel·
la, L’abominable crim de l’Alsina 
Graells, una obra que recull moltes 
experiències personals i que les 
va voler intercanviar amb els i les 
participants.

AjuNTAMENT DE RoSSELLó

El Grup Alba fomenta la dansa i 
l’esport amb el projecte unidans
El Grup Alba de Tàrrega és una 
entitat d’iniciativa social per a 
persones amb algun tipus de 
discapacitat. Ahir va impulsar 
una jornada de dansa i esport 
adaptats que s’emmarcava en 
el projecte europeu Unidans. 
Aquest, a través de xarrades 
d’especialistes i professionals 
sobre dansa i esport adaptats, 

pretén que els participants cone·
guin noves pràctiques que els 
ajudin a mantenir una vida més 
activa i dinàmica. A Unidans 
també participen dos entitats 
més, una romanesa i l’altra itali·
ana, que juntament van organit·
zar un taller per a les persones 
del Grup Alba en el qual van 
posar en pràctica algunes de les 

metodologies que porten a ter·
me els seus respectius centres. 
Al final de la jornada, les tres 
entitats van elaborar una guia 
per ajudar a impulsar la dansa 
inclusiva als entrenadors i en·
trenadores d’altres centres de 
ball i esportius adaptats per po·
der aplicar·los i obtenir millors 
resultats.

GRuP ALbA

Tot l’equip del grup Alba que va participar ahir en el projecte europeu Unidans.
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Els camioners reclamen 
no haver de desviar-se 
per trams d’autopista
Per evitar les protestes alguns passen 
per l’N-240 i s’arrisquen a multes
Els camioners reclamen 
a la Generalitat que 
aixequi “temporalment” 
l’obligatorietat de desviar-se 
per trams d’autopista per 
evitar “quedar bloquejats” 
arran de les protestes contra 
la sentència. 

Lleida
ACN
Segons van explicar ahir, amb 
les mobilitzacions arran de la 
sentència de l’1-O “diàriament 
milers de transportistes” supor-
ten “col·lapses circulatoris” que 
els obliguen a estar-se aturats 
durant hores. La Federació Na-
cional d’Associacions d’Espanya 
(Fenadismer) arriba a definir els 
camioners com a “ostatges” de 
les protestes i diu que, per evitar 
els talls, n’hi ha que opten per 
agafar aquells trams de nacional 
que tenen prohibit (l’N-II, l’N-240 
i l’N-340) i “s’arrisquen a rebre 
multes de 500 euros”. “És impres-
cindible adoptar mesures excep-

cionals”, exigeix la Fenadismer. 
A les comarques lleidatanes, la 
restricció s’aplica a l’N-240 entre 
les Borges Blanques i Montblanc; 
a Girona, al tram de l’N-II com-
près entre Fornells de la Selva i 
la Jonquera; a Tarragona, a l’N-
340 als trams Altafulla-Vilafranca 

i Alcanar-l’Hospitalet de l’Infant, 
i a cavall d’aquesta demarcació. 
En tots aquests quilòmetres de 
nacional, els camioners hi tenen 
restringit el pas (només es per-
meten trànsits locals). La resta, 
han de circular per les autopistes 
AP-7 i AP-2.

FOTO: Tony Alcántara / Imatge d’arxiu del desviament a l’N-240

El club de lectura de la Biblio-
teca Municipal de Rosselló va 
organitzar ahir dimecres, 16 
d’octubre, una sessió a portes 
obertes amb l’escriptor Pep Coll, 
que va aplegar una dotzena de 
participants. La seva novel·la 
L’abominable crim de l’Alsina 
Graells va servir de pretext per 
parlar sobre gran part de la seva 
heterogènia obra, compartir ex-

periències personals i intercanvi 
d’impressions. Es tracta del pri-
mer col·loqui que organitza el 
club de lectura de Rosselló amb 
un autor acabat de llegir. El club 
va néixer a principis d’any, obert 
a tota la ciutadania, i compta ja 
amb una desena d’inscrits. Les 
sessions s’acostumen a fer a 
porta tancada per intimitat dels 
participants.

Rosselló debat la trajectòria 
literària de Pep Coll en un 
col·loqui a la Biblioteca

FOTO: Aj. Rosselló/ El mateix Pep Coll va participar en el col·loqui

INDULLEIDA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado 
convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria 
de esta sociedad, que se celebrará en su domicilio social el 
próximo día 26 de noviembre de 2019, a las 11 horas en primera 
convocatoria o, por si procediera, al día siguiente, a la misma 
hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el 
siguiente orden del día:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 
y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 
31 de mayo de 2019. Lectura del informe de auditoría de dichas 
cuentas anuales.
2.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de 
Administración del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2019.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 
31 de mayo de 2019.
4.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
5.- Autorización para la solicitud de subvenciones y ayudas de 
cualquier naturaleza, facultando al Consejo de Administración 
de esta entidad para la evaluación, fijación de las líneas básicas 
y actuaciones a emprender.
6.- Informe sobre la situación económico-financiera de las 
participadas.
7.- Aprobación del acta por la propia Junta al final de la reunión 
o, en su defecto, designación y nombramiento de dos socios 
interventores a los que se refiere el artículo 202 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar el derecho 
de cualquier accionista a obtener de la sociedad, a partir de 
la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de 
cuentas.

Alguaire (Lleida), 14 de octubre de 2019.
Francisco Argiles Felip
Presidente

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
Aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de convivencia 
ciutadana per Acord del Ple de data 9 d’octubre de 2019, de conformitat 
amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a informació pública 
pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 
estimin pertinents.
 
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament [http://almenar.eadministracio.cat].
 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació 
inicial d’aquesta Ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels 
interessats, s’entendrà aprovat definitivament aquest Acord.
 
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat 
en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 63 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.
 
 El Secretari-Interventor
Jose Luis Aspa Cortinat
Almenar, 14 d’octubre del 2019

Ajuntament 
d’Almenar

ANUNCI
Aprovada inicialment la proposta 
de modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, Expedient 
núm. 949/2019, amb la finalitat de 
facilitar la superssió de barreres 
arquitectòniques  i de conformitat 
amb els articles 85 i 86 bis del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a 
informació pública pel termini d’un 
mes a comptar des de la darrera 
publicació del present anunci.
 
Durant dit termini podrà ser 
examinada per qualsevol 
interessat en les dependències 
municipals situades en Plaça 
de la Vila, 10, Almenar perquè 
es formulin les al·legacions que 
s’estimin pertinents durant l’horari 
d’oficines (d’11 a 14.00 hores). 
Així mateix, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament 
[http://almenar.eadministracio.
cat].

El Secretari-Interventor
Jose Luis Aspa Cortinat
Almenar, 14 d’octubre del 2019

Ajuntament 
d’Almenar




