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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
La curiositat i el desig de fer alguna cosa 
us permetrà aconseguir el doble en un 

període més curt. No permeteu que una opor-
tunitat passi desapercebuda.

TAURE 20-IV / 20-V.
La confiança tindrà un paper important 
quan tracteu amb persones que poden 

influir en el vostre futur. Estigueu orgullosos de 
vosaltres i dels vostres èxits. No dubteu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sigueu reservats sobre què planejeu fer 
a continuació amb les vostres metes. 

Poseu-ho tot a lloc abans de fer declaracions o 
promeses generals.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Avalueu les opcions i trieu el millor camí 
a partir d’ara. Abraceu el canvi en lloc 

d’estar forçats a una posició en què hi ha molt 
poc a guanyar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Trobeu una manera de relaxar-vos. Una 
sortida física us ajudarà a distanciar-vos 

dels assumptes més complicats. Mantingueu les 
emocions sota control.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Parleu, oferiu suggeriments, reuniu in-
formació i estigueu a punt per fer ajus-

taments. La forma com procediu marcarà la di-
ferència sobre com us veuen els altres.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Considereu amb deteniment les qües-
tions de diners, legals i de salut. No us 

sentiu pressionats a prendre una decisió preci-
pitada si us sentiu insegurs.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Llanceu-vos i feu les coses. No deixeu 
que les emocions us endarrereixin o us 

empenyin en una direcció que condueixi a la 
negativitat o les males decisions.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Escolteu les queixes, però no sigueu 
gaire entusiastes sobre acceptar tasques 

que no us pertanyen. Oferiu suggeriments, però 
compliu les obligacions.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us compliqueu la vida. Si vosaltres o 
una altra persona reaccioneu de més, 

arruïnareu els plans i el dia. Enfoqueu-vos en 
quina manera podeu millorar la vostra vida.

AQUARI 20-I / 18-II.
No us sentiu pressionats a fer el que fan  
els altres. Concentreu-vos en el benefici 

personal, la salut i a veure-us i sentir-vos tan bé 
com us sigui possible.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Canalitzeu l’energia cap a quelcom que 
importi i marqui la diferència. Reviseu 

les finances, pressuposteu una cosa que voleu, 
negocieu contractes i cuideu-vos físicament.

Madonna assisteix a una festa a Nova York 
malgrat tenir anticossos del virus
Madonna va volar el cap de setmana passat del Regne 
Unit a Nova York per assistir a la festa d’aniversari del 
fotògraf Steven Klein, malgrat que fa uns dies va anunciar 
que tenia anticossos del coronavirus.
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AjUNTAMENT DE ROSSELLó

L’ajuntament de Rosselló entrega gels 
desinfectants i mascaretes als veïns
L’ajuntament de Rosselló va començar a repartir dilluns un 
total de 6.000 mascaretes i 800 litres de gel desinfectant 
entre els veïns. Concretament, entreguen dos mascaretes 
per persona i mig litre de gel per casa.

Primeres mascaretes per als veïns  
majors de 65 anys d’Almacelles
El consistori d’Almacelles entrega mascaretes als veïns 
majors de 65 anys que han començat a acudir a les oficines 
municipals. Fins ahir, s’havien repartit més de 200 de les 
3.000 mascaretes reservades.

AjUNTAMENT D’ALMACELLES

Elon Musk i Grimes anomenen el seu primer fill en comú X Æ A-12 Musk
Elon Musk, el magnat de Tesla, 
i la cantant canadenca Grimes 
han decidit posar al seu primer 
fill en comú l’estrambòtic nom 
de X Æ A-12 Musk. “La mare 

i el nadó estan bé”, va escriure 
l’empresari a Twitter, on tam-
bé va compartir una foto per 
anunciar el naixement. Musk i 
Grimes, que van fer la seua pri-

mera aparició pública a la gala 
Met del 2018, han mantingut 
la seua relació en la intimitat. 
Musk té cinc fills més d’un ma-
trimoni anterior.
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Google beca un laboratori lleidatà
El programa Google Summer 
of Code ha atorgat en l’edició 
d’aquest any vuit beques per 
valor de 32.000 euros (4.000 
cada una) al Liquid Galaxy Lab 
del Parc Científic i Tecnològic 

de Lleida, que permetran a vuit 
alumnes de la Escola Politèc-
nica Superior (EPS) de la Uni-
versitat de Lleida, així com a 
altres de centres de tot el món, 
desenvolupar els seus projectes 

sobre tecnologies de mapes de 
Google i sistemes d’intel·ligència 
artificial al laboratori lleidatà. 
En els últims set anys, Google 
ha becat un total de vint-i-cinc 
universitaris de l’EPS.

LAbORATORIS TIC

els vuit estudiants als quals el programa google Summer of Code ha becat.
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Fins a quatre treballadors 
del camp podran viatjar 
junts en el mateix turisme
El Govern aprova el protocol per la 
campanya i flexibilitza el transport
Barcelona
ACN
El Consell Executiu del Govern va 
donar ahir llum verda a les reco-
manacions aprovades pels agent 
socials i el sector agroalimenta-
ri per garantir la seguretat en la 
campanya de la fruita en el marc 
de la covid-19. Es tracta d’un do-
cument viu que pot tenir modi-
ficacions al llarg de la campanya 
i que han treballat coordinada-
ment els Departaments d’Agricul-
tura, Salut, Interior, Treball i Terri-
tori.  En aquest sentit, després de 
ser validat la setmana passada en 
el marc d’una comissió a Lleida, 
el protocol ha afegit ara la flexibi-
lització de les mesures de mobili-
tat per part del govern espanyol i 
que permet que en un vehicle de 
cinc places hi podrà anar el con-
ductor i tres ocupants. En un de 
nou places, el conductor més cinc 
ocupants. El seient de mig de ca-
da fila ha de quedar buit.

 En els autocars que lloguen 
les empreses per al transport 
dels seus treballadors, no podran 
ser ocupats més de la meitat dels 
seients disponibles. Així mateix, 
està permès l’ús de motocicletes 
i bicicletes només per les causes 

de mobilitat previstes i de mane-
ra individual.

Les recomanacions s’han fet 
de manera coordinada amb els 
departaments de Salut, Interior, 
Treball, Afers Socials i Famílies, i 
Territori i Sostenibilitat. El Govern 
va establir dimarts passat que 
la coordinació i el seguiment de 
la campanya es farà a través de 
diverses comissions tècniques, 
com la que va aprovar el docu-
ment amb els agents implicats de 
Lleida, on se centra el gruix de la 
campanya agrària.

El protocol ha de garantir la 
seguretat dels treballadors i les 

treballadores en el context d’aler-
ta sanitària per la Covid-19. Al 
mateix temps, ha d’assegurar la 
producció en quantitat, qualitat 
i seguretat dels aliments, per ga-
rantir el proveïment de la pobla-
ció i del conjunt de les indústries 
agràries que en depenen. 

El protocol especifica, enre al-
tres, la conveniència de prendre 
la temperatura dos cops al dia, a 
l’arribada al lloc de treball i en fi-
nalitzar la jornada i de mantenir 
la higiene adequada. També de-
mana als municipis tenir espais 
de confinament per si es regis-
tren contagis. 

FOTO: ACN / La campanya s’ha iniciat en alguns punts de la demarcació
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conseqüències del covid-19

Des del dijous 23 d’abril Pimec 
Lleida està repartint mascaretes 
a les empreses sòcies de la patro-
nal, i a partir d’ahir dimarts tam-
bé va començar el repartiment 
de termòmetres digitals clínics de 
detecció ràpida de la temperatu-
ra, dues iniciatives  que s’enmar-
quen en la campanya solidària de 
la Fundació Pimec i que té l’objec-
tiu de protegir la salut de les per-
sones empresàries i treballado-
res de les pimes catalanes en la 

tornada progressiva a l’activitat. 
D’aquesta manera, les empreses 
i els autònoms socis de PIMEC a 
la província de Lleida poden de-
manar les mascaretes i els termò-

metres de manera totalment gra-
tuïta a través de la web específica 
creada per a la iniciativa, i tot se-
guit poden recollir-les a la delega-
ció de PIMEC a Lleida.

Pimec lleida 
reparteix 
termòmetres 
digitals a les seves 
empreses sòcies

FOTO: Pimec / el material es pot recollir a la delegació de Pimec Lleida

Almacelles dona mascaretes

6.000 mascaretes a Rosselló

Almacelles va començar ahir el repartiment d’un lot de 3.000 
mascaretes entre la gent gran i els conductors dels autobusos de 
les diferents línies regulars que operen al municipi. /FOTO:  J.P.

Rosselló va iniciar el repartiment de 6.000 mascaretes i 800 litres 
de gel hidroalcohòlic per tots els empadronats a la localitat en 
packs de dues mascaretes i mig litre per casa. /FOTO:  Aj. Rosselló

L’Ajuntament d’Alcarràs no co-
brarà fins l’estiu de 2021 la ta-
xa que han de satisfer els bars, 
restaurant i cafeteries de la vi-
la per l’ocupació d’espais de la 
via pública mitjançant el mun-
tatge de terrasses de les quals 
poden gaudir els seus clients. 
Igualment, des del consistori, es 
“flexibilitzarà en la manera del 
possible” l’ampliació d’aquests 
espais d’esbarjo ciutadà i dina-
mització de la via pública mentre 

es mantinguin les restriccions 
d’aforament vinculades a l’estat 
d’alarma. A més, ahir es va ini-
ciar a la llar de jubilats el reparti-
ment gratuït de mascaretes per 
les persones amb 65 anys o més 
i avui se situarà una taula al cos-
tat de les parades d’autobús per 
repartir mascaretes al usuaris 
del transport públic. El consisto-
ri ha agraït la “riuada de solidari-
tat” que s’ha viscut aquests dies 
de confinament.

Alcarràs no cobrarà la taxa 
de terrasses als restaurants i 
els bars fins l’estiu del 2021

FOTO: Aj. Alcarràs / Ahir es van repartir mascaretes a la llar de jubilats


