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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Atureu-vos, penseu i considereu les 
opcions. No sentiu que heu de fer el 

mateix viatge de vida que la resta. Considereu 
tot el que us fa feliços.

TAURE 20-IV / 20-V.
Els assumptes econòmics s’han d’ana-
litzar acuradament. Si sou massa brus-

cos amb les decisions i gasteu sense pensar, us 
en penedireu. Una oportunitat serà útil.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les societats estaran plenes de sorpre-
ses. Aneu amb compte amb qui confieu 

la informació, ja que la podrien utilitzar en contra 
vostre. És probable que patiu una decepció.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Està bé ser diferent. Escolteu el vostre 
cor i atanseu-vos a les persones que us 

motiven a créixer i sobresortir en les coses que 
us brinden més alegria.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Ajudeu, parleu i marqueu la diferència. 
Sigueu apassionats i proactius, però no 

deixeu que ningú us convenci per gastar. Guar-
deu els diners i les possessions.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Eviteu una escena emocional amb una 
persona propera. Passeu temps amb 

algú que ofereixi bons consells i veureu com 
podeu convertir allò negatiu en positiu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Obtindreu una perspectiva diferent del 
que podeu fer si us distancieu de les 

males influències. Anar a una trobada o reu-
nir-vos amb algú us serà de gran ajuda.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Participeu en una alguna cosa orientada 
a la comunitat o que us obri els ulls so-

bre el que està succeint amb un amic o familiar. 
El coneixement conduirà a un canvi inesperat.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No seguiu ningú ni deixeu que ningú 
s’aprofiti de vosaltres. Depèn de vosal-

tres dir que no a qualsevol cosa que no sigui 
positiva. Concentreu-vos en el que és correcte.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
La forma en què utilitzeu els diners mar-
carà la diferència. Compreu gangues i 

no us endeuteu per guanyar. Passeu més temps 
amb algú que estimeu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Planegeu organitzar un esdeveniment 
o passar més temps lliure amb els vos-

tres éssers estimats. No cregueu tot el que us 
diuen ni ho accepteu tot.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els assumptes emocionals us deixaran 
preguntant-vos què fer. Menys conversa 

i més acció impulsaran els altres a deixar de quei-
xar-se i començar a ajudar.

El cor infantil Nova Cervera celebra 50 anys 
amb concerts i un viatge a Menorca
El cor infantil Nova Cervera commemorarà el 50 aniver-
sari amb concerts, un viatge a Menorca, un sopar i una 
exposició. El primer concert tindrà lloc el dia 7 de febrer 
a l’església de Santa Maria de la localitat.

COrAL INfANtIL NOVA CErVErA

Entrega de diplomes del curs de 
restauració d’Ilersis a la Llotja
La Llotja va acollir ahir l’entrega de diplomes als on-
ze alumnes que han participat aquest any en el curs de 
Restauració II que organitza la fundació Ilersis amb la 
col·laboració de l’ONCE.

AMADO fOrrOLLA

Unes 100 persones entre petits i 
grans van participar dissabte pas-
sat en la tradicional recerca de la 
soca de Nadal de Rosselló, orga-
nitzada per l’Esbart Rossellonès, 
amb l’objectiu de recaptar fons per 
a La Marató de TV3 de diumenge 
vinent. La jornada va començar 
amb una xocolatada popular per 
després pujar a la Serra a la recerca 
del tronc màgic.

Un centenar de persones 
busquen la soca  
de Nadal a Rosselló

AjUNtAMENt DE rOSSELLó

Esport a favor de  
La Marató de TV3

Al voltant de 350 alumnes dels instituts lleidatans Maria Rúbies, 
Màrius Torres i Ronda van participar ahir en l’activitat Juguem 
amb La Marató al Sícoris Club per fomentar l’activitat física, en 
el marc d’aquest acte benèfic que se celebra diumenge.

AMADO fOrrOLLA

Hospital de peluixos per perdre la por al metge
La Ludoteca de la Bordeta s’ha 
convertit aquest setmana en un 
hospital improvisat. Els metges: 
centenars de nens d’entre 3 i 5 
anys de deu col·legis de Lleida 

que ausculten, vacunen, embe-
nen i fins i tot fan radiografies 
als seus ossets de peluix. 

Es tracta de l’Hospital d’Os-
sets de Peluix, una iniciativa 

impulsada fa sis anys per l’As-
sociació d’Estudiants de Cièn-
cies de la Salut perquè els més 
petits perdin la por a les revisi-
ons mèdiques.

AECS

Nens i nenes participen aquesta setmana en aquest particular hospital, a la ludoteca de la Bordeta.
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Moren 12.000 guatlles per un 
foc en un granja d’Alcoletge

Un incendi en una granja 
avícola d’Alcoletge va 
provocar ahir la mort de 
12.000 guatlles que hi havia 
en l’interior de la nau.

Lleida
REDACCIÓ
Un total de 12.000 guatlles van 
morir ahir arran d’un incendi que 

es va originar en la Granja Avíco-
la La Nora, ubicada al carrer de la 
Nora d’Alcoletge. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències van 
ser alertats a les 5.51 hores que 
en la citada nau, de 1.500 me-
tres quadrats, s’havia produït un 
foc. Ràpidament, es va activar el 
corresponent protocol i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar els 

efectius del cos dels Bombers de 
la Generalitat. Així mateix, segons 
van informar fonts coneixedores 
del cas, els efectius desplaçats 
van donar per extingit l’incendi a 
les 6.47 hores i no es va produir 
un col·lapse de l’estructura de la 
nau. Tot i que cap persona va re-
sultar ferida, no es va poder fer 
res per salvar les guatlles.

Una persona resulta ferida i amb principi 
d’hipotèrmia a causa d’un allau a Vielha
Una persona va resultar ahir ferida amb contusions i principis d’hi-
potèrmia per una allau que es va produir a Vielha, a dos quilòmetres 
del refugi de Molières. En aquesta sentit, els serveis d’emergències 
van ser alertats de la situació a les 13.25 hores i segons els Bombers, 
la va rescatar una altra que l’acompanyava.

L’incendi es va originar de matinada

El Patronat Fira de les Garrigues 
va anunciar ahir que la 57a Fira de 
l’Oli Qualitat Verge Extra i les Ga-
rrigues, prevista per als pròxims 
17, 18 i 19 de gener de 2020 ha 
ampliat el contingut de l’Oli Ex-
periència que ofereix el dissabte 
durant el certamen, a tots els vi-
sitants que s’hagin inscrit prèvia-
ment, entre altres, amb una ca-
minada per paisatges típicament 
garriguencs. Així, el programa de 
l’Oli Experiència d’aquesta edició, 
per només 13 euros i amb una 
previsió aproximada de 3 hores 
totals de durada, amb sortida 
prevista a les 10 hores, des de l’Er-
mita de Sant Salvador, inclou una 

caminada circular per un recorre-
gut de 7,300 km, amb un desni-
vell acumulat positiu de 105 m, 
amb una distància des de la sorti-
da fins al lloc de l’Oli Experiència 
de 4,90 km (55 minuts a peu); un 
esmorzar garriguenc, a base de 
pa amb tomàquet, llonganissa, 
vi o aigua; i tallers de collir olives, 
pedra seca, i etnobotànica de les 
Garrigues, que juntament amb 

l’esmorzar tindran una durada 
prevista d’1,30 hores. La tornada 
cap al punt d’inici i l’aparcament 
serà de 2,4 km (28 minuts a peu 
aproximadament); i després els 
participants podran dur a terme 
la indispensable visita a la Fira de 
l’Oli i les Garrigues. També inclou 
un dinar popular a base de la tí-
pica Cassola de Tros de les Garri-
gues.

La Fira de les 
Borges amplia el 
contingut de l’Oli 
Experiència que 
ofereix dissabte
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El passat dissabte, 7 de desem-
bre, es va dur a terme a Rosse-
lló la cerca de la Soca de Nadal 
organitzada per l’Esbart Rosse-
llonès amb la col·laboració de 

l’Ajuntament, amb motiu de La 
Marató de TV3.  La jornada es va 
iniciar amb una xocolatada i, tot 
seguit, els participants van pujar 
a la Serra a cercar les soques.

Els més petits de Rosselló 
busquen soques de Nadal
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Alpicat vol millorar 
les propostes del 
Parc de Nadal per als 
usuaris més grans
El Parc de Nadal ja té pràctica-
ment tancats tots els detalls de 
cara a la seva edició d’enguany, 
en què potenciarà les activitats 
per a tots els sectors d’edat, en 
especial el dels més grans, que 
fins ara tenien menys propos-
tes, i oferirà diferents novetats, 
com la disco-mòbil i karaoke. El 
parc se celebrarà al Pavelló Mu-
nicipal els dies 27, 28, 29 i 30 de 
desembre.

Crespín visita les 
instal·lacions que 
l’empresa Olis 
Pons té a l’Albagés
El subdelegat del Govern a Llei-
da, José Crespín, va visitar ahir 
les instal·lacions de l’empre-
sa Olis Pons de l’Albagés per 
conèixer de primera mà el pro-
cés d’elaboració de l’oli d’oliva, 
coincidint amb la collita d’olives 
que va arrancar el novembre a 
comarques productores com 
les Garrigues. El Grup Pons és 
una empresa familiar dedicada 
al sector de l’oli.
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La policia andorrana va confir-
mar ahir la detenció d’un mes-
tre del col·legi espanyol María 
Moliner, el qual està acusat de 
cometre abusos sexuals a me-
nors del centre.  El professor té 
uns 30 anys d’edat i, segons va 
confirmar a la ràdio i televisió 
pública del país l’ambaixador 
d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, 
el detingut, que va rebutjar sl 

suport consular que és dona en 
aquesta casos, exercia al Princi-
pat des de feia tres mesos i ve-
nia d’estar  tres anys als Estats 
Units. L’arrest s’hauria produït 
arran d’algunes denúncies de les 
famílies dels alumnes i està pre-
vista una reunió a l’ambaixada 
amb la direcció del centre per 
establir les mesures disciplinàri-
es que s’escaiguin .

La policia d’Andorra deté un 
mestre d’un col·legi espanyol 
per suposats abusos sexuals 


