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SUCCESSOS INVESTIGACIÓ BOMBERS 

D~tingut a la Pobla de Cérvoles 
per incitar al terrorisme racista · 

Rescats de 
muntanya a Lladorre 
i I~ Vansa i Fórnols 
I LLADORRE I Els Bombers van 
dur a terme ahir dos rescats 
de muntanya a Lladorre i la 
Vansa i Fórnols. En tots dos 
casos, els senderistes ferits 
van ser evacuats en helicòp
ter. A Lladorre, un ciutadà 
francès de 56 anys va ser eva
cuat a l'hospital de Tremp. A 
la Vansa, un excursionista 
va ser traslladat a l'hospital 
de la Seu . 

És la primera investigació policial a nivell d'Espanya vinculada al supremacisme 
blanc li Enaltia I assassinat de Sl persones a Nova Zelanda el2019 
REDACCIÓ 
llA POBLA DE ctRVOLES I Els Mossos 
d'Esquadra i la Guàrdia Civil 
van detenir 1'11 de setembre un 
veí de la Pobla de Cérvoles de 
trenta anys acusat d'incitació a 
l'odi contra estrangers i enal
timent del terrorisme racista., 
amb missatges en què enaltia 
l'assassinat supremacista de 51 
personesa Christchurch (Nova 
Zelanda) el 2019. En la matei
xa operació va ser detingut un 
home al Campello (Alacant) en 
la que és la primera la investi
gació -policial a nivell de l'Estat 
espanyol vinculada al suprema
cisme blanc. 

Els dos arrestats, de naciona
litat espanyola i que van quedar 
lliures amb càrrecs després de 

ARMES 

EMERG~NCIES 

Reparen una fuita 
d'amoníaca 
Torregrossa 
1 TORREGROSSA I Els Bombers 
de la Generalitat van des
plaçar-se ahir fins a Torre
grossa al ser alertats a les 
14.36 hores d'una possible 
fuita d'amoníac al carrer Jo
an Blanch. Els Bombers van 
comprovar que la fuita es 
va produir arran d'una re
paració a la sala de màquines 
d'una empresa, que es va fer 
càrrec de la reparació i del 
control de l'incident. 

Tenien intenció de 
proveir-se d'armes i 
preparar-se per al que 
anomenaven guerra racial Detenció del veí de la Pobla de Cérvoles i detalls de llibres i armes confiscats. 

declarar davant del jutjat d'Ins
trucció 4 de Lleida, són defen
sors del pensament racista vin
culat a la supremacia blanca, 
que defensa la superioritat de 
la raça blanca per sobre de les 
altres, i gestionaven perfils en 
llocs web i en diferents canals 
de missatgeria instantània, se
gons els investigadors. Amb 
aquests perfils es dedicaven a 
difondre missatges de contingut 
racista contra col·lectius per raó 
de raça, origen, creences, ma
nifestacions polítiques, sexe i 
orientació sexual. 

Els Mossos asseguren que 
també publicaven missatges 
en els quals s'enalteix terroris
tes com l 'autor de l 'assassinat 
racista de 51 persones a Christ-

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

LES CLAUS 

lnternet. La investigació es va iniciar a mitjans del 2019 quan es va 
localitzar un document a internet publicat per un dels ara investigats, 
a tall d'ideari i guia programàtica que tenia molts elements en comú 
amb altres escrits fets per terroristes vinculats al supremacisme blanc 
i posteriorment es va identificar els dos sospitosos vivint junts en una 
zona aïllada de la Pobla de Cérvoles. 

Lliures amb càrrecs. Es van acollir al dret a no declarar, Fiscalia no 
va demanar presó i van quedar lliures amb mesures cautelars de com
pareixences, retirada de passaport i prohibició de sortida d'Espanya. 

church (Nova Zelanda) ellS de 
març del2019, Brenton Tarrant, 
i s'incitava a cometre atacs si
milars contra persones d'altres 
races. També defensaven, en els 
seus missatges i en documents 
que havien publicat, la creació 

de comunitats blanques aïlla
des i autosuficients en entorns 
rurals que havien de proveir-se 
d'armes i preparar-se per al que 
anomenaven guerra racial, se
gons van indicar els Mossos 
d'Esquadra. 

El jutge demana a França que extradeixi 
el presumpte autor del crim de Cappont 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I El titular del jutjat d'Ins
trucció 3 de Lleida ha demanat 
a França l 'extradició de Pierre 
Rubio, el presumpte autor de 
l'homicidi d'un home en un pis 
de l'avinguda de les Garrigues 
de Lleida que va ser detingut 
dilluns a Bordeus, com va in
formar SEGRE ahir. Els Mossos 
van confirmar ahir la detenció 
del presumpte autor, de STanys, 
de nacionalitat francesa i amb 
múltiples antecedents, que va 

fugir després de confessar a un 
familiar que havia matat un ho
me. La víctima és un veí d'Arbe
ca de 42 anys i tots dos s'haurien 
conegut a la presó. L'arrestat va 
sortir del penitenciari de Lleida 
el desembre passat. Ha complert 
condemna per tortures i extor
sió. Per la seua part, els Mossos 
d'Esquadra continuen buscant 
la dona .que suposadament es 
trobava al pis quan encara hi 
havia el cadàver, que va ser 
trobat dissabte cap a les 16.00 

hores. El mòbil del crim no ha 
transcendit. 

D'altra banda, una disputa 
laboral va ser el desencadenant 
de l'homicidi que va tenir lloc 
dilluns a la matinada a Andorra 
(vegeu SEGRE d'ahir). La vícti
ma, de 56 anys, va ser agredi
da a martellades a Encamp. El 
detingut i autor confés era un 
extreballador de la víctima. La 
víctima el va denunciar almenys 
un parell de vegades per amena
ces, segons el Diari d'Andorra. 

Els dos investigats van viure 
durant uns mesos en dos cases 
aïllades a la Pobla de Cérvoles 
i tenien la intenció d'aconse
guir armes. Les detencions es 
van precipitar 1'11 de setembre 
ja que un dels investigats pre
sumptament pretenia subminis
trar substàncies químiques per 
inhibir la volu ntat a una dona 
amb l'objectiu de mantenir-hi 
relacions sexuals. La policia ca
talana els van decomissar abun
dant material racista. 

Imatges de 
l'operació ._, 
SEGRE'~ plus 
Vegeu el vfdeo al 
mòbil amb el codi. 

EMERGÈNCIES 

Preocupació per un 
canvi de base de · 
l'helicòpter de Tírvia 
I TfRVIA I El president del con
sell comarcal del Pallars So
birà, Carles Isús, va demanar 
ahir una reunió amb la con
selleria d'Interior per, junta
ment amb presidents i presi
denta de les comarques del 
Pallars Jussà, la Val d'Aran i 
l'Altà Ribagorça, traslladar-li 
la necessitat de consolidar 
l'emplaçament de l'helicòpter 
de rescat a Tírvia per un pos
sible canvi d'ubicació. 

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA COMUNITAT 
DE REGANTS SEGRIÀ SUD 

El President de la Comunitat de Regants Segrià Sud, convoca l'Assemblea 
General Ordinària que es celebrarà el divendres 16 d'octubre de 2020 a les 
21:30 hores en 1a convocatòria, i a les 22:00 hores en segona, al local de la 
Unió Recreativa Maialenca de Maials, amb el següent ordre del dia: 
1.- Nomenament d'interventors d'Acta. 
2.- Lectura de l'Acta de la darrera Assemblea. 
3.- Informe de Presidència. 
4.- Estat de comptes. 
5.- Estudi i aprovació de les quotes de l'any 2021 . 
6.- Estudi i aprovació del pressupost de l'any 2021. 
7.- Contractació del manteniment pel període 2021-2025. 
8.- Elecció de President, 7 vocals de Junta de Govern i 4 vocals del Juraf de 
Regs. 
9.- Assumptes d'urgència. 
10.- Precs i preguntes. 
Nota: L'Assemblea es realitzarà seguint les directrius del PROCICAT per 
minimitzar el risc de contagi de COVID-19. 

Maials, 18 de setembre de 2020. 
EL PRESIDENT 
Signat: Joan Sabaté Aresté. 
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Lleida mantindrà la producció d'oli Baixa l'afiliació d'estrangers a la 
de l'any passat, segons la FCAC. Seguretat Social en un any. 
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La Conselleria d'Agricultura aposta per 
a€celerar la transformació del sector català 
Compta amb deu projectes de més de 3.000 milions per culminar en deu anys li Més de z.ooo s'invertiran 
abans del 2025 amb el reforç de la capacitat productiva, el benestar i la sostenibilitat 

I LLEIDA I "El país ha de decidir de 
cara als propers anys què vol 
menjar, com produir-ho i com 
desitja que visqui la gent en 
el conjunt del territori." Amb 
aquesta frase, la consellera 
d'Agricultura, Teresa Jordà, va 
voler deixar clara la importàn
cia que tenen no només per al 
camp, sinó per al conjunt de la 
ciutadania catalana els projec
tes que ha elaborat el seu de
partament per transformar el 
sector agroalimentari. Parlem 
d'un programa a deu anys vista 
i amb 3.000 milions d'euros que 
s'executaran des del departa
ment de Jordà sobre un paquet 
global de 3 .900 en polítiques 
agroalimentàries. 

Així ho va explicar al we
binari que el Grup SEGRE i la 
conselleria d'Agricultura van 

PORGRAMA 

Teresa Jordà preveu que 
en cinc anys s'hauran posat 
en marxa projectes per 
2.000 milions d'eu ros 

organitzar ahir per aprofundir 
en objectius tan importants com 
el reforç del benestar i la capaci
tat productiva, però apostant al
hora per la sostenibilitat. Jordà 
va destacar que no hi ha temps 
a perdre i que els fons europeus 
per a la reconstrucció després 
de la pandèmia representen una 
oportunitat i "ens permetran 
posar la sisena". De fet, calcu
la que més de 2.000 milions es 
podran invertir en un termini 
de cinc anys. 

"La reactivació a mitjà i llarg 
termini ha d'arribar de la mà de 
la transformació", va destacar 

la consellera a l'hora de presen
tar els deu projectes ideats per 
fer front a molts reptes com els 
ambientals, econòmics i soci
als als quals s'enfronta el sector 
agroalimentari català. 

En aquest sentit, va afirmar 
que "els deu projectes transfor
madors donen resposta a les de
mandes de la societat per garan
tir el que busquem: la qualitat 
de vida dels nostres ciutadans". 
Va destacar que fa temps que 
estaven treballant en aquests 
objectius, però els fons que arri
baran d'Europa, va assenyalar, 
permetran fer un salt endavant 

Els projectes aposten per 
potenciar l'assessorament, la 
transferència de coneixement 
i la innovació. També per crear 
cadenes de valor al territori a 
partir de la producció i els bi
omaterials, bioproductes ibi
ocombustibles, per crear condi
cions per afavorir la qualitat de 
vida per generar i preservar els 
serveis ecosistèmics i la qualitat 
de vida i la cohesió territorial. 
Així mateix aposta per facilitar 
la disponibilitat del producte de 
proximitat al consumidor i mi
llorar la remuneració al pagès, 
ja que "la sostenibilitat comença 
perquè el productor es pugui 
guanyar la vida". 

La consellera va remarcar la 
importància del que va qualifi
car de clàssic, amb referència al 
fet que s'ha d'accelerar la mo
dernització dels regadius per 
fer un ús més eficient de l'aigua, 
promoure la transformació dels 
models productius tradicionals 
cap a models més sostenibles, 
potenciar la investigació i el 
desenvolupament rural, impul
sar la transformació digital del 
sector i el proveïment d'energies 
renovables del sector. 

El sector de la fruita supera amb 
nota una campanya anòmala i difícil 
• La responsable de la política 
agrària de la Generalitat va 
voler ahir "agrair a tots haver 
convertit en realitat la campa
nya de la fruita aquest estiu", 
que va qualificar d'anòmala, 
diferent i molt difícil. Després 
de setmanes en què en moltes 
ocasions han estat a l'ull de 
l'huracà, va dir que "els pa
gesos representen un orgull 
per al país". També va voler 
remarcar el paper dels ajunta
ments, dels consells comarcals 

i de la Diputació pel seu treball 
i collaboració, que va qualifi
car d'extre.mament valuosa. 
En aquest punt va voler llançar 
un missatge d'optimisme. Va 
dir que les dades de l'Observa
tori de la Fruita apunten a una 
bona campanya i que s'han re
gistrat algunes renúncies al pla 
d'arrancada de fruiters, una 
cosa que va qualificar de bon 
indicador. També va recordar 
l'increment d'un 5,4% de la 
renda agrària el2019. 

La consellera Teresa Jordà, a l'explicar ahir els deu projectes de transformació i sostenibilitat. 

l:OBJECTIU 

"Es tracta de convertir 
Catalunya en un 
país de referència 
per al prestigi 
agroalimentari" 
• Teresa Jordà va voler destacar 
ahir que els deu projectes trans
formadors representen "un salt 
d'abast sense precedents". En 
aquesta línia, va defensar que 
"es tracta de convertir Catalu
nya en un país de referència per 
al prestigi del seu sistema ali
mentari amb creixement equi
librat i regenerador en temes 
socials però també en temes 
ambientals i econòmics que ga
ranteixin la cohesió territorial i 
reforcin el posicionament de les 
seues produccions i de la seua 
gastronomia". 

Per això, va insistir en tres 
objectius essencials: "Refor
çar el benestar i la capacitat 
productiva del país, reduir les 
desigualtats socials agreujades 
per la pandèmia i caminar cap 
a un model econòmic que sigui 
més sostenible. És una transfor
mació verda. Aquest és el color 

que li posem a aquest pla." Al
hora, va voler posar de mani
fest altres camps d'actuació de 
la coselleria. 

En aquesta línia, va apuntar 
que ~·continuem avançant en els 
treballs del Consell Català de 
l'Alimentació, que no ha deixat 

EL DETALL 

de treballar durant el confina
ment amb un procés de partici
pació ciutadana". 

Teresa Jordà va voler a més 
contraposar la realitat del sec
tor davant d'imatges equivoca
des del que és ser agricultor o 
ramader. 
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PONENT 

«Amb l'agenda 
transformadora podem 

fer un salt sideral» 

, CONSELLERIA D'AGRICULTURA 

• El subdirector general de 
Transferència i Innovació 
Agroalimentària de la conse
lleria d'Agricultura, Jaume Sió, 
va afirmar que "amb l'agenda 
transformadora podem fer un 
salt sideral". Amb aquesta ro
tunda afirmació volia donar 
idea de la importància de "la 
gran oportunitat que té el sec
tor agrari", va dir, "de liderar 
la transformació econòmica del 
país, que es faci des del món ru
ral". En aquest punt va destacar 
la importància d'aprofitar les 
oportunitats i no deixar ningú 

"Tenim un sector molt fort i ai
xò vol dir obstinat a fer les coses 
ben fetes. Moltes vegades estem 
massa estigmatitzats i ens col·lo
quen eh_quetes que combatem ca
da dia. Es obvi que no ens toquen 
i si ho van fer va ser al paleolític 
no en aquests moments". 

enrere. Per exemple, va citar 
que la digitalització representa 
una oportunitat i un repte, però 
pot convertir-se en una amena
ça si no es fan les coses bé. Va 
al-ludir al risc de perdre actius 
pel camí, una cosa que, va in
sistir, "no ens podem permetre 
perdre cap pagès". 

Va voler fer una referència 
explícita a les dones, que han 
passat en els últims tres anys de 
representar un 20% als cicles 
formatius agraris a arribar a un 
25%. Un avanç que s'ha d'in
tensificar. La consellera Jordà 
poc abans s'havia felicitat de 
l'increment d'un 20% de les ma
trícules a les Escoles Agràries, 
la qual cosa demostra l'interès 
en el sector. 

Va recordar que l'agroalimen
tari és el primer sector produc
tiu de l'economia catalana i un 
dels exportadors més dinàmics. 
Genera un volum de negoci de 
38.000 milions d'euros i dóna 
ocupació directament a prop de 
170.000 persones. 

PONENT 

«Hauríem de progressar en 
la nostra autosuficiència 

alimentària» 
: Francesc Reguant 
! COL·LEGI D'ECONOMISTES 
i ........................................................................................ J 

• El director de l'Observatori 
d'Economia Agroalimentària 
del Col-legi d'Economistes de 
Catalunya, Francesc Reguant, 
considera que els deu plans 
presentats per la conselleria 
estan "ben enfocats i feien 
falta". 

Però va voler aportar també 
aspectes que considera impor
tants i en aquesta línia va as
senyalar que "s'hauria d'afegir 
l'objectiu de progressar en la 
nostra autosuficiència alimen
tària". En aquest context, ad
voca per desterrar les falses 

imatges que es té en moltes 
ocasions de l'agricultura, que 
va titllar de bucòliques. Per 
aquest motiu, considera que 
s'ha de defensar el sòl d'ús 
agrari i va cridar l'atenció so
bre el fet que l'alimentació ha 
de ser la primera prioritat. 

Reguant és especialment 
crític amb l'establiment de les 
zepes a l'àrea regable del canal 
Segarra-Garrigues. Va asse
nyalar que "cap país al món no 
llança 1.600 milions d'euros 
per protegir uns ocells que no 
existeixen o si ho fan com a 
mínim poden fer-ho a les ter
res contigües, i no es buscarà 
les més productives" com azo
nes d'especial protecció per a 
les aus (zepa). 

PONENT 

«Fa falta assessorament 
als petits pagesos» 

Dolors Català 
PTA DONES DEL MÓN RURAL 

• La presidenta de l'Associa
ció de Dones del Món Rural, 
Dolors Català, va cridar l'aten
ció del fet que la majoria de 
les explotacions catalanes són 
petites, respectuoses amb el 
medi i arrelades al territori i 
que per això faran tot el que 
estigui al seu abast per con
servar-lo. Va considerar im
portants els deu projectes de 

la conselleria per transformar 
el sector en aspectes com els 
circuits curts de comercialit
zació i va defensar que "ens 
faria falta més assessorament 
als petits productors". 

Així mateix, es va afegir a 
la crida de Francesc Reguant 
a dirigir-se cap a l'autosufi
ciència alimentària i va vo
ler deixar clar que el camp és 
productiu i no un jardí, amb 
referència a la imatge equivo
cada que en massa ocasions 
es té del món rural des de les 
grans urbs. 
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ELS 10 PROJECTES 

Circuits curts 
I El primer dels deu projectes 
que va presentar la conselle
ra d'Agricu lt ura, Teresa Jordà, 
se centra en els circuits curts 
de comercialització i amb 
l'atansament de productor i 
consumidor. 

Cohesió social 
I Planteja diferents actuaci
ons per augmentar les opor
tunitats per a la població ru
ral i els emprenedors, en què 
tenen cabuda des de l'aposta 
per la biomassa fins als nous 
regadius, passant per la con
nectivitat digital. 

Cadenes de valor 
I El tercer programa aposta 
per la creació de noves ca
denes de valor basades en la 
bioeconomia. 

Negoci 
I Una altra de les claus se 
centra en noves oportunitats 
de negoci que inclou, per po
sar-ne un exemple, potenciar 
estructures associatives. 

Producció sostenible 
I Parlem de la transformació 
dels models productius t ra
dicionals cap a d'altres més 
sostenibles que donin res
,posta a reptes com el canvi 
climàtic. 

Transformació 
I Aquest programa consis
teix a donar suport per a la 
transformació del sector, i 
per poder fer-ho les claus 
passen per la inversió en as
sessorament així com en la 
innovació. 

Regadius 
I Un dels pressupostos més 
ambiciosos correspon a la 
modernització de regadius 
com els del Canal d'Urgell, 
les conques internes, Tremp 
Pinyana o Aragó i Catalunya. 
Preveu destinar 692,5 milions 
d'eu ros entre el2021 i el 2025 
i la mateixa quantitat fins al 
2032. 

Transformació digital 
I En aquest cas, la conselleria 
explica que el programa se 
centra en la transformació di
gital del sector agroalimenta
ri i en el foment de l'agricul
tura de precisió. 

Transició energètica 
I S'intenta anar cap a l'au
toproveïment energètic a 
partir de fonts d'energia re
novables. Preveu el muntat
ge de plaques fotovo ltaiques 
a les estacions de bombatge 
dels diferents regadius. 

Investigació 
I La transformació del sector 
passa per potenciar la gene
ració de coneixement que 
permeti aportar solucions i 
orientar-la per donar respos
ta als reptes actuals del sec
tor i de la societat, destaca la 
conselleria. 
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Ferran Alemany, gerent de Torrons i Mel Alemany, amb un dels productes premiats. 

Alemany i Cal 
Tomàs, oscars de 
la gastronomia 
Les firmes d'Os de Balaguer i la Pobla, 
premiades als Creat Taste Awards 2020 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Lleida torna a ser pre
sent als premis considerats 
com els oscars de la gastrono
mia amb les firmes Torrons i 
Mel Alemany i Cal Tomàs. En 
Fedició d'aquest any dels Gre
at Taste Wards, que s'entre
guen cada any al Regne Unit, 
l'empresa d'Os de Balaguer 
ha aconseguit el seu rècord 
històric amb 11 estrelles. La 
mel de castanyer es posicio
na, amb tres estrelles, al club 
exclusiu de 205 productes pre
miats a tot el món, d'entre els 
més de 12.700 que hi optaven. 
Així mateix, el torró dur i el 
de crema torrada d'Alemany 
s'han adjudicat dos estrelles, 
com els productes de recent 
creació com l'OliMel, la mel 
de tarongina, la mel amb nous 
i la mel amb pistatxo torrat. 
Per la seua part, Cal Tomàs, de 
la Pobla de Segur, s'ha endut 
dos estrelles per a dos dels seus 
productes emblemàtics: les 
Minisecallonetes del Pirineu 
i l'hamburguesa ecològica, 
elaborada amb carn bovina 
del seu propi bestiar ecològic. 

Alemany, gerent de Torrons i 
Mel Alemany, va assenyalar 
que aquests guardons "ens 
donen energies per continu
ar treballant" i va mostrar la 
seua enorme satisfacció per 
les estrelles aconseguides amb 
un producte innovador com 
l'OliMel. Per la seua banda, 
Cal Tomàs també va destacar 
el reconeixement que repre
senten els guardons a la qua
litat i l'artesania i un reforç a 
nivell nacional i internacional. 
L'empresa de la Pobla va re
marcar que els premis suposen 
l'acreditació més reconeguda 
per a artesans i produc.tors ali
mentaris especialitzats a tot 
el món. 

Selecció amb un 
tast a cegues 

La família Gordó lidera el projecte familiar de ramaderia ecològica de Cal Tomàs a la Pobla de Segur. 

Per a les dos firmes és el 
tercer any que aconseguei
xen estrelles en aquests gu~r
dons. En aquest sentit, Ferran 

• Els Great Taste Awards 
se celebren des de fa 26 
anys al Regne Unit i dis
tingeixen amb una, dos o 
tres estrelles els productes 
alimentaris i begudes. Al 
tast, un jur at format per 
500 experts puntua a ce
gues els productes, a l'edi
ció d'aquest any més de 
12.700 de 106 països. 

Simón Fernandez 
obrirà el Jazz de 
Tardor de l'Orfeó 
el1 O d'octubre 

El músic Simón Fernan
dez inaugurarà la nova 
edició del cicle Jazz de 
Tardor, organitzat per 
l'Orfeó Lleidatà, el pro
per 10 d'octubre. El19 de 
desembre serà el torn del 
saxofonista Gianni Gagli
ardi (a la foto). 

HORÒSCOP 
ÀRIES 21-111 I 19-IV. 
Compartiu les intencions amb algú que 
estimeu. Ser a prop d'algú que treu el 

millor de vosaltres marcarà la diferència en el 
desenvolupament de la vostra vida. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
És essencial tenir un pla i un suport per 
assegurar-vos mantenir l'estabilitat a la 

vida. Les emocions seran profundes quan es tracti 
d'un amic. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
La millor manera de sortir guanyant és 
amb encant i paraules amables. Eviteu 

les persones que s'aprofiten de vosaltres. Una 
millora física us augmentarà la moral. 

CÀNCER 21-VII 22-VII. 
Mantingueu la ment oberta, indepen
dentment del que passi al voltant. Uti-

litzeu la imaginació i creativitat per avançar 
professionalment. No exagereu. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Mantingueu-vos en contacte amb per
sones amb qui gaudiu treballant i tro-

bareu noves maneres de col·laborar. Una idea us 
portarà a un servei que podeu oferir. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Ja és hora de fer un canvi. Si les coses 
no van com les vau planejar, mireu al 

voltant i feu canvis per alleujar l'estrès. Gestioneu 
les situacions delicades amb compte. 

El DiverXO de Dabiz 
Muñoz tanca portes 
de forma temporal a 
causa de la Covid 

DiverXO, el restaurant re
gentat pel xef Dabiz Muñoz 
a Madrid, tanca temporal
ment. A través d'Instagram, 
el cuiner va anunciar dilluns 
que el restaurant estarà tan
cat després de detectar ca
sos positius de Covid al seu 
equip. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Les pertorbacions i demandes s'inter
posaran entre vosaltres i la vostra meta. 

Enfoqueu-vos en el que voleu i en la millor ma
nera de superar els obstacles. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
Feu una bona feina. Apel·leu als vostres 
recursos per assegurar-vos d'haver pres-

tat molta atenció als detalls. Sereu jutjats pel que 
feu, no pel que dieu. 

SAGITARI 22-XI I 21 -XII. 
L'activitat f ísica serà una manera salu
dable de desfogar-vos. Un enfocament 

apassionat cap a la vida, l'amor i les recerques 
conduiran a l'èxit. No confieu en els altres. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Sig~eu oberts sobre la vostra ubicació 
i sentiments. El resultat d'un canvi que 

feu a casa dependrà de l'honestedat, la integritat 
i els motius. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Quedeu-vos al vostre lloc, independent
ment del que facin els altres. Si sortiu 

de la zona de confort, pot ser que prengueu 
males decisions. Guardeu bé els diners. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Sigueu út ils sense posar en perill la re
putació, les finances o l'estatus. Oferiu 

suggeriments singulars, però no carregueu amb 
la major part de la responsabilitat o la feina. 

cfarre
Resaltado
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