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La corba deixa de baixar al caure els 
Casos.-un 50% a Lleida en quinze dies 
La frenada ' en el descens a tot Catalunya va portar ahir el Proci cat a ajornar fins 
avui la seua decisió sobre les restriccions li Més ingressats al pla i el Pirineu 

M. MARQ\I~S 
1 LLEIDA 1 Els contagis de Covid a 
la regió sanitària de Lleida s'han 
reduït a la meitat en tan sols dos 
setmanes, al passar dels 999 en
tre el25 i el21 de gener als 496 
del 8 al 14 de febrer. Aquesta 
disminució també ha estat simi
lar a Catalunya, al passar dels 
20.428 als 10.761. Tanmateix, 
des de fa uns dies la corba s'ha 
frenat i això ha fet que el Proci
cat hagi retardat la decisió sobre 
si relaxa o no les restriccions a 
partir de dilluns, quan finalitza 
l'actual vigència. 

El secretari de Salut Pública, 
Josep Maria Argimon, va dir 
dimecres que aquesta tendència 
"no és una bona notícia" i va 
apuntar com a principal causa a 
la presència de la variant brità
nica, que és del32% dels casos 
a Catalunya i del36% a Lleida, 
ja que és més contagiosa. 

El Procicat sol decidir dijous 
les noves mesures que han d'en
trar en vigor el dilluns següent, 
però fonts del departament de 
Salut van assenyalar que "ens 
agafem unes hores més per tenir 
dades consolidades i prendre 
una decisió". Amb tota proba
bilitat les anunciarà avui. La 
frenada en la baixada de con
tagis també ha coincidit amb 
una pujada de la velocitat de 
transmissió (Rt) a Catalunya, 
que ara és de 0,85. 

La bona notícia és que al Pi
rineu ha baixat de l'l després de 
gairebé dos setmanes per sobre i 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran 
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DATA RISC DE REBROT I RJ1'1 I INCIDÈNCIA ACUMULADA I VACUNATS PRIMERA I % PCR/TA POSITIVES 
EN 14 DIES DOSI .. . . •· . . .. . . •· .. , . . . 

08/02-14/02 269 324 0,80 0,97 336,42 332,76 3.304 503 4,47 4,46 
01/02-07/02 370 427 0,78 1,14 474,10 380,92 299 42 6,34 4,99 

25/01-31/01 580 385 1,06 1,06 552,12 522,49 542 215 7,22 4,63 

(1 )Taxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandèmia (2) 703 segons l'estadística d'AQuAS 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MÓN 

CASOS .)4 202 CASOS 540 .... 08 CASOS 3121.687 CASOS 110.146.931 
MORTS ""'12) MORTS 20.371 MORTS 66.704 MORTS 2.435.733 
IMMUNITZATS 12.734 IMMUNITZATS 175.397 IMMUNITZATS 1.144.556 IMMUNITZATS 31.572.644 

ahir era de 0,97. Els contagis en 
aquesta regió s'han mantingut 
estables en les últimes setmanes 
i ahir es va informar de 29 més, 
mentre que el risc de rebrot va 
baixar als 324 punts. A Ponent, 

l'Rt va baixar a un 0,80 i el re
brot als 269 punts, mentre que 
es van notificar 96 casos. 

Així mateix, ahir hi havia 
cinc ingressats més, amb 179, 
però a l'UCI continuaven sent 

22. Quant al Pirineu, eren 3 
més, amb 19. 

D'altra banda, hi havia 62 
grups escolars confinats, dos 
més, i 1.346 persones aïllades, 
52 més. 
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M. MARQU~S 
I LLEIDA I La pàgina web de cita 
prèvia per vacunar-se contra 
la Covid a la regió sanitària 
de Lleida destinada al perso
nal essencial -com docents, 
farmacèutics i cossos de se
guretat- i altres col·lectius 
pendents- com sanitaris i 
empleats de residències- no 
permet demanar data ni ho
ra, perquè ja s'han omplert 
tots els torns disponibles fins 
avui. L'obertura de les cites 
prèvies, que va de dilluns a 
divendres, es fa progressiva
ment en funció de la dispo
nibilitat de vacunes, així que 
la propera setmana s'obriran 
més torns per als dos punts 
de Ponent, que són el pavelló 
Onze de Setembre de Lleida i 
el CAP de Tàrrega - que des 
de dilluns també vacunarà 
al matí-, a banda dels del 
Pirineu. 

Fonts del departament 

DEPENDENTS 

Salut va començar ahir 
a vacunar els 1.900 
dependents de grau 3 
de Lleida i del Pirineu 

de Salut van explicar que a 
l'Onze de Setembre s'ha va
cunat 320 persones cada dia 
i al CAP Tàrrega, 75 de col
lectius essencials amb les do
sis d'AstraZeneca. Tot i així, 
aquest número és variable, 
ja que depèn de les vacunes 
disponibles. 

Grans dependents 
ParaHelament, ahir es va 

començar a vacunar contra la 
Covid els 1.900 grans depen
dents que hi ha a les regions 
sanitàries de Lleida i del Pi
rineu. Amb l'inici de la im
munització a aquest col-lec
tiu que gestiona directament 

Fundació Fiella 
vol tornar a la 
residència de 
Tremp ben aviat 

El bro\ de Solsona obliga 

Tests sense positius 
a la de Malpartit 
1 LLEIDA I El patronat de la Fun
dació Fi ella confia a recuperar 
aviat la gestió de la residència 
de Tremp, intervinguda des del 
28 de novembre per un brot 
que es va causar la mort de 61 
usuaris. Així ho apunta en una 
carta enviada a les famílies de 
residents en què no assumeix 
responsabilitats pel que h a 
succeït, expressa dolor pels 
morts i explica que la inter
'Venció es mantindrà almenys 
dos setmanes més (es revisa 
de forma quinzenal). Destaca 
que "amb l'ajuda de GSS i Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida 
hem recuperat entre tots, i molt 
significativament amb l'esforç 
dels treballadors, la normalitat 

Imatge d'arxiu de la residència de Tremp. 

i la pau en el nostre centre". 
Apunta que ja s'ha vacun at 

"-tots els usuaris i empleats i ja 
hi ha hagut nous ingressos. Sa
lut va dir desconèixer la car
ta i va declinar valorar-la. Va 
dir que continua treballant en 
la millora assistencial i en el 
compliment del pla sectorial i 
la normativa. 

D'altra banda, la residència 
de Malpartit, a Torrefarrera, ha 
passat d'estar classificada com 
a roja (amb un brot) a taronja. 
Fonts del centre van explicar 
que en el cribratge de dimarts 
no s 'han detectat positius, 
encara que hi ha usuaris que 
acabaran la quarantena en els 
propers dies. 

a tancar l'escola de música 
i la zona esportiva 
I SOLSONA I Solsona va tancar ahir. 
i fins al 7 de març les instaHa
cions esportives municipals i 
l'escola de música. L'ajuntament 
va adoptar ahir aquesta mesura 
després d'una reunió de l'alcal
de, David Rodríguez, amb les 
conselleries de Salut i Educació 
arran de la detecció d'un brot 
entre un grup d'adolescents. Ro
dríguez va alertar que aquestes 
mesures s'aniran adaptant en 
funció dels resultats dels tests 
als quals se sotmeten una part 
dels alumnes de Secundària. De 
fet, ahir es va portar a terme 
un cribratge a l 'Escola Arrels 
de Secundària i a alumnes de 
l'Institut Francesc Ribalta que es 
consideren contactes dels posi
tius del primer centre. A més, el 
consistori està en contacte amb 
Salut per reforçar el seguiment 

dels confinats. Aquesta setmana 
s'han diagnosticat trenta posi
tius, vint dels quals podrien ser 
de la soca britànica, mentre que 
en un grup escolar es van detec
tar onze casos (vegeu SEGRE 
d'ahir). 

"Som conscients que molts 
joves han tingut un comporta
ment exemplar", va dir Rodrí
guez. No obstant, va apuntar 
que "de la mateixa manera que 
després de les festes de Nadal 
el risc de rebrot va empitjorar 
per encontres familiars que no 
s'haurien d'haver produït, ara 
hem de lamentar alguna acti
tud que podria ser l'origen del 
brot". Va assegurar que "no es 
tracta de buscar culpables, si
nó solucions per tal de frenar 
la transmissió del virus i evitar 
situacions de risc". 

cfarre
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Sis de cada deu ciutadans, 
a favor de més restriccions 
Segons el CIS, que revela que el83% de la població es vol vacunar li 
La crisi econòmica avança la sanitària com a primer problema 

AGÈNCIES 

Un home amb dependència rep la vacuna al vehicle. 

I MADRID I El 60% dels ciutadans 
espanyols considera que les 
administracions han d'adoptar 
més mesures per frenar l'avenç 
del coronavirus, segons les da
des del CIS fetes públiques ahir. 
A més, gairebé el 83% estaria 
disposat a vacunar-se contra el 
virus i, d'altra banda, la princi
pal preocupació dels espanyols 
ja és la crisi econòmica, abans 
fins i tot que la sanitària. 

Sense hora fins 
dilluns per vacunar 
personal essencial 

D'aquesta forma, sis de cada 
deu persones a escala estatal 
veurien bé la introducció de no
ves restriccions per combatre 
el virus. 

D'acord amb el CIS, són ma
joria els que així ho consideren 
en els dos sexes i en totes les 
franges d'edat. I és que el47% 
dels enquestats afirma que es
tem passant el pitjor de la pan
dèmia, i sols un 16% pensa que 
el moment més agut de la crisi 
del corona virus ja ha passat. 

Els torns per avui estan plens i caldrà 
esperar a l'arribada de més dosis 

l'Atenció Primària, s'han ha
bilitat nous punts de recepció 
de vacunes, però no tots seran 
centres de vacunació. 

Es tracta dels CAP d'Alma
celles, Aran, Balaguer, Llei
da Rural-Sud, la Seu d'Urgell, 
Tàrrega, Tremp, les Borges 
Blanques, Onze de Setem
bre, Bordeta-Magraners i 
Cerdanya. 

Els professionals s'encarre
guen d'organitzar la vacuna
ció i decideixen si és el paci
ent que s'ha de desplaçar o si 
acudeixen ells mateixos al seu 
domicili. 

Ahir, per exemple, una dona 
de 106 anys, Teresa Guiu, es 

Un4%menys 
de contrades 
al comerç de 
Lleida al gener 
1 LLEIDA I L'empresa de recursos 
humans Ranstad afirma que a 
la província de Lleida el sec
tor del comerç va formalitzar 
1.609 contractes al gener, un 
3,8% menys que en el mateix 
període del 2019. A Catalu
nya, es van firmar 21.586 con
tractes, un 25,9% menys, la 
segona xifra més baixa dar
rere de les Canàries (-31,1 %). 

S'ha de tenir en compte que 
el comerç pateix restriccions a 
Catalunya des del Nadal i els 
caps de setmana només obren 
els establiments essencials, 
mentre que centres comerci
als estan tancats. A Espanya 
es van fer 140.000 contractes, 
un 16% menys. 

Així mateix, l'entitat Co
mertia va alertar que la pan
dèmia "posa en perill" 30.000 
comerços i restaurants. 

va desplaçar al CAP de l'Ei
xample de Lleida, mentre que 
a un altre home se li va injectar 
dins del vehicle. D'altra banda, prop del83% 

dels ciutadans vol que li sigui 
administrada la vacuna contra 
el coronavirus. Per contra, un 
6,5% no està disposat que els 
la injectin. 

Així mateix, Salut instaHa 
avui al CAP d'Oliana el pri
mer dels 19 mòduls a Lleida 
per recolzar els ambulatoris, 
que serviran per atendre casos 
de Covid o vacunar. Mentrestant, la crisi econò

mica derivada de la pandèmia 
ja és la primera preocupació de 
la ciutadania i ha desplaçat el 
coronavirus a la segona plaça 
de la llista de problemes dels 
espanyols. 

Calendari de vacunació 
L'evolució de la campanya 

dependrà de la disponibilitat 
de vacunes i es preveu que a 
l'abril, amb l'arribada de les 
de Janssen, sigui el torn dels 
majors de 60 anys i els de 45 
i 55 anys. 

En aquest sentit, els que ve
uen "dolent" o "molt dolent" la 
conjuntura econòmica són ja el 

...... 

Aprovaran la vacuna de Janssen cap al10 de mar~ 
I MADRID I La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va vatici
nar ahir que l'Agència Europea del Medicament aprovarà la 
vacuna de Janssen contra el coronavirus entre el8 i el12 de 
març, malgrat que va advertir, no obstant, que el calendari 
no està encara tancat. 

Acaba el confinament perimetral de Saragossa 
1 SARAGOSSA I La consellera de Sanitat aragonesa, Sira Repollés, 
va anunciar ahir que s'aixecaran avui els confinaments peri
metrals de Saragossa i Calataiud a causa de la boña evolució 
de les dades epidemiològiques. 

Diversos tribunals avalen restriccions a l'hostaleria 
I MADRID I Els Tribunals Superiors de Justícia de Galícia, Can
tàbria i Navarra van avalar ahir les restriccions a l'hostaleria 
aprovades pels respectius executius autc,mòmics. Aquestes 
resolucions contrasten amb l'adoptada pel TSJ d'Euskadi, 
que les va retirar amb polèmica fa uns dies. 

Pfizer, menys efica~ contra algunes soques 
I WASHINGTON I La vacuna de Pfizer contra el coronavirus és 
menys eficaç contra la variant sud-africana, encara que la 
seua resposta sembla suficient per neutralitzar el virus, 
segons un estudi publicat ahir per la revista New England 
]ournal of Medicine i que ha estat elaborat per la Universi
tat de Texas. Així, els investigadors conclouen que aquesta 
soca sud-africana pot reduir en dos terços la protecció dels 
anticossos de la vacuna. 

Imatge d'un cèntric carrer de Madrid durant la pandèmia. 

EN PRIMERA PERSONA 

Dos de cada tres persones 
estan "molt" o "bastant" 
afectades pel que succeeix 
amb el coronavirus 

90% de la població. L'atur és el 
tercer problema. 

Pèrdua d'éssers estimats 
D'altra banda, el29,8% de la 

població ha perdut algú conegut 
a causa de la Covid, un 8,8% un 
familiar i, en la mateixa propor
ció, un amic. 

A més, segons el CIS, el 
45,4% dels ciutadans ha tingut 
algun familiar no convivent 

Rússia admet no 
poder assumir la 
demanda de la 
vacuna Sputnik V 
I MOSCOU I Rússia no té prou 
capacitat com per satisfer la 
demanda internacional de la 
vacuna Sputnik V, va adme
tre ahir el portaveu del Go
vern rus, Dmitri Peskov. "La 
demanda de la vacuna russa 
a l'exterior és realment alta. 
És tan alta que supera con
siderablement les capacitats 
productives", va afirmar. El 
representant del president rus 
va assenyalar que "la campa
nya de vacunació nacional és 
la nostra prioritat absoluta. 
Han estat mobilitzades totes 
les capacitats de producció, 
que en primera instància tre
ballen per al mercat intern". 
Rússia ha firmat ja contractes 
amb quinze farmacèutiques de 
deu països, que podrien pro
duir al voltant de 1.400 mili
ons de dosis. 

amb coronavirus, un 51,9% 
algun amic i el 78% algú que 
ha tingut el coronavirus. 

Preguntats per com els està 
afectant la seua vida personal, 
un 66,5% dels enquestats afir
ma que tot el que succeeix l'està 
afectant molt o bastant, davant 
del14% al qual no està afectant 
gens o gairebé gens. 

Al parlar de la vida social, 
són més els que diuen que els 
està afectant molt o bastant en 
les seues relacions, un 77%. Per 
contra, un de cada deu ciuta
dans no ho està notant. 

Arran d'això, són el distanci
ament amb els éssers estimats 
i les restriccions i llibertat de 
moviments les mesures que més 
afecten els enquestats. 

Pugen els crítics 
i la velocitat de . , 
propagac1o a 
Catalunya 
I BARCELONA I La conselleria de 
Salut va constatar ahir un in
crement en la xifra de pacients 
crítics per coronavirus a Cata
lunya, i ja n'hi ha 616, quatre 
més que en l'actualització ante
rior. Igualment va augmentar a 
0,85 la velocitat de propagació, 
de manera que 100 infectats són 
capaços d'encomanar 85 per
sones sanes. Amb tot, es van 
registrar 1.862 nous casos i, a 
més, hi va haver 59 morts. 

D'altra banda, a l'Estat es
panyol, el ministeri de Sanitat 
va notificar 14.515 nous posi
tius, així com 388 defuncions. 

El director del Centre de 
Coordinació d'Alertes i Emer
gències Sanitàries, Fernando 
Simón, va afirmar que el des
cens de contagis es reflecteix 
ja en el balanç de morts per 
coronavirus. 
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GASTRONOMIA LE COR DON BLEU 

Tot a punt per escollir les 
Promeses de l'Alta Cuina 

' 

Ja es poden votar les 50 videoreceptes que opten a la final del 
concurs li Ei lleidatà Andrei MQravele, entre els aspirants 
REDACCIÓ 
I MADRID I El concurs Promeses 
de l'Alta Ctlina, dirigit a estudi
ants d'hostaleria menors de 25 
anys de tot Espanya i impulsat 
per l'escola de cuina Le Cordon 
Bleu de Madrid, ja ha publicat 
en el seu perfil de YouTube les 
videoreceptes dels 50 partici
pants seleccionats en la fase 
inicial del certamen i entre els 
quals es troba Andrei Mora
vele, alumne de segon any de 
l'Escòla d'Ostalaria de Les-Val 
d'Aran. Moravele, de 18 anys, 
ha presentat la seua recepta 
Balottine pijoért, una elabo
ració a base de pollastre de cor
ral amb dos guarnicions. Una 
és un pa de pessic airejat amb 
pebrots del piquillo i bolets i 
l'altra, d'obligat compliment 
en el concurs, és una cassoleta 
de tomata i carxofes amb suc 
a l'estragó. 

Fins a 1'11 de març tot aquell 
que ho desitgi podrà votar per 
una d'aquestes elaboracions a 
través del Facebook de l'esca-

Andrei Moravele, de I'Escòla d'Osta la ria de Les-Val d'Aran. 

la madrilenya. Així, aquests 
vots populars constituiran un 
quinze per cent de la valoraG-ió 
que rebran els concursants i 
se sumaran a les votacions del 
jurat professional, compost per 
xefs del centre. 

Així mateix, el16 de març 
es donaran a conèixer els deu 

cuiners que formaran part de 
la gran final, que se celebrarà 
a Madrid a la seu de Le Cor
don Bleu al juny. El guanyador 
del certamen rebrà una beca 
valorada en més de 23.000 
euros per ampliar la seua for
mació a l'alta cuina a l'escola 
madrilenya. 

DO COSTE S DEL SEG E, EL NOST 

Sauvella, vins naturals on la 
conca de Tremp deixa petjada 
• Un castell miHenari i petja
des de dinosaures. En aquest 
entorn peculiar s'emmarca el 
.celler Sauvella, a Orcau. Del 
2004 ençà, lluita per recuperar 
la tradicció vitivinícola del Pa
llars, però adaptant-la als nous 
temps. "Avui dia tenim 5,5 hec
tàrees, totes de plantació nova 
perquè a la zona escasseja la vi
nya vella", explica el propietari, 
Jeroen Nagtegaal. Dominen les 
varietats negres, per elaborar 
"el vi que ens agrada i el que té 
més demanda". Arrelen l'ull de 
llebre, syrah, garnatxa negra, 
cabernet sauvignon i macabeu, 
el qual creix a l'única vinya ve
lla local. Una diversitat de va
rietats que es tradueix en vins 
amb caràcter. 

I, sobretot, "naturals", remar
ca Nagtegaal. "Són vins fets a 
partir de raïm ecològic, collit 
amb molta cura i ben tractat a 
Í'arribar al celler. Es manipula el 
mínim, controlant tot el procés." 
Un raïm fruit de practicar una... 
viticultura regenerativa. "Fem 
aportacions de matèria orgànica 
al terra, però no la llaurem, per 
evitar pèrdua de nutrients." 

Tot plegat s'aplica en una 
producció no exempta de no
vetats. Aquí sobresurt Sauvella 
Romance, un rosat en una arn-

polla més transparent que té més 
acceptació a França. "N'hem fet 
unes 400 ampolle~, si bé la idea 

és augmentar-ne la producció", 
assenyala. 

Quant a l'enoturisme, " h i 
creiem força. Proposem la típi
ca visita al celler i tast de vins. 
Una altra opció és un tast des 
d'l fins a 5, assaborint anyades 
antigues", comenta. I organit
zen dos sortides. Una, batejada 
com De la roca a la copa, que 
"a la gent li agrada molt, perquè 
veuen la connexió entre la roca 
i el vi". L'altra, la tosca vi, on 
expliquen com s'extreu la pe
dra tosca, específica del Pallars. 
Els participants es desplacen al 
celler medieval d'Orcau, bastit 
amb aquesta pedra, on es duu a 
terme un tast. 

EFEMÈRIDES CUINA 

SEGRE 
Divendres, 19 de febrer del 2021 

La cuinera i restauradora lleidatana Teresa Carles. 

Desè aniversari del 
primer Teresa Carles 
I LLEIDA I Des que la lleidatana 
Teresa Carles va obrir el seu 
restaurant de nom homònim 
a Barcelona fa deu anys, per 
les seues taules han passat 
més d'un milió de comensals 
tant autòctons com estran
gers. Amb la cuina ovolac
teovegetariana com a bande
ra, Carles va voler demostrar 
que menjar sa no tenia per 
què ser avorrit. 

La seua etapa als fogons 
va començar el1979, quan 
la cuinera va obrir a Lleida 
Paradís, el primer restaurant 

Producció 
limitada 

• La gamma de Sauvella es 
declina en negre, " tot i que 
també tenim algun blanc i ro
sat". A tall d'exemple, han 
posat a punt un vi fruit del 
cupatge de varietats ben ori-

vegetarià de la ciutat, i un 
dels primers d'Espanya. Ara, 
40 anys després, Teresa Car
les compta amb un total de 
8 establiments, sis d'ubicats 
a Barcelona, un a Lleida i un 
altre a Madrid. Així mateix, 
la lleidatana també comp
ta amb una línia de plats i 
productes sota el nom Flax 
& Kale Goods, elaborada al 
seu obrador de Bell-lloc d'Ur
gell. Entre els seys plats més 
destacats es troben el pastís 
de pastanaga i les albergínies 

.teriyaki. 

COS7ERS 
DEL 
SEGRE 
Denomln•oló 
d'Orlaen 

ginal. És "un blanc però no tan 
transparent, i té més cos". Així 
comercialitzen el Sauvella Mi
rífica i el Sauvella Qarant, en 
criança de roure. D'altra banda, 
disposen del Luscinia Canta i el 
Lucimia Eximia, on tots dos es 
crien en bota. "Som un micro
celler, la nostra producció és de 
9.000 ampolles l'any". D'aques
tes, un 50% es venen als turistes 
i l'altre 50% es distribueixen per 
Catalunya, a Lleida i Barcelona. 
A més "ens hem expandit cap a 
França, un mercat on ja es supe
ra el comercialitzat a Lleida, i als 
EUA i acabem de desembarcar 
en el mercat holandès". 

Passió per l'enologia i la geologia 
• Al capdavant de Sauvella 
se situa Jeroen Nagtegaal, 
un geolèg holandès format 
en enologia, coneixedor de 
la conca de Tremp des de ben 
petit. Al jubilar-se els seus pa
res i establir-se a la zona, van 
decidir fundar el celler. 

Amb la col·laboració de: 

I e WINE MODERATION 
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l:actriu Sofia Vergara llançarà la seua línia 
de cosmètica amb una empresa espanyola 
L'actriu colombiana Sofia Vergara prepara la seua pròpia 
línia de bellesa a l'aliar-se amb el laboratori espanyol Can
tabria Labs per a "desenvolupar, produir i comercialitzar" 
la seua nova línia de cosmètica que "aviat veurà la llum". 

sociETAT Gent SEGRE 
Divendres, 19 de febrer del 2021 

Custoomple 
la passarel·la 
virtual de Nova 
York d'energia 
Un curt presenta 
la nova col·lecció 

EFE 

Una de les propostes de Custo Dalmau per a la tardor-hivern 2021. 

I NOVA YORK I El dissenyador 
lleidatà Custo Dalmau va 
omplir d'energia dimecres la 
passareHa virtual de Nova 
York, en la qual va llançar la 
seua proposta tardor-hivern 
2021 amb un curtmetratge 
que presenta una "història" 
al voltant de la seua nova i 
divertida coHecció anomena
da I arn the Power. "És una 
col-lecció que vol transmetre 
optimisme i elevar l'ànim, 
convidar al gaudi amb un 
toc de glamur i estil", va dir 
Dalmau, que va assegurar 
haver-se inspirat en aquest 
power que "està en nosaltres 
per resistir el que ens està 
passant i poder superar-ho". 
El curtmetratge es va emetre 
en streaming i es poder visi
onar a internet. 

Sorteig de llibres i productes-del Pallars a 
la biblioteca Maria Barbal de Tremp 
La biblioteca Maria Barba! de Tremp va acollir dimecres, 
en el marc del cicle Biblioteques amb DO, el sorteig d'un 
lot amb productes del Pallars i llibres. Anteriorment a La 
Lira, va tenir lloc la representació de l'obra Dionís Nu. 

Programa 'Aula de Llengua' per afavorir 
el coneixement del català a Tàrrega Entrega de premis del concurs d'il·lustració dels psicòlegs lleidatans 

L'ajuntament de Tàrrega i el Consorci per a la Normalitza
ció Lingüística han renovat el conveni per desenvolupar 
el programa Aula de Llengua, amb el qual afavorir el 
coneixement del català i la inclusió social. 

Antonieta Piñol, Núria Simón 
i Rubén Guillén es van alçar 
dimarts passat amb el primer, 
segon i tercer llocs, respectiva
ment, del concurs d'iHustració 

El Traç de la Psicologia, im
pulsat per la delegació lleida
tana del Col·legi de Psicologia 
de Catalunya. El concurs tenia 
com a objectiu visibilitzar els 

sentiments de les persones du
rant la pandèmia. La seu dels 
psicòlegs lleidatans exposarà 
les tres obres guanyadores i les 
set finalistes. 

HORÒSCOP 
ARlES 21 -111 I 19-IV. 
Sigueu receptius a les idees que us pre
sentin. Una cosa que comparteixi algú 

establirà les bases d'una idea que pot ajudar a 
proporcionar informació. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Feu tot el que calgui per complir les 
promeses. Es el que aco~guiu, no el 

que digueu, el que finalment cridarà l'atenció. 
Mostreu passió. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Busqueu i trobareu la manera d'obtenir 
el que voleu. No és acceptable cedir el 

lloc a algú que prova de superar-vos amb mani
pulació. Teniu molt a oferir. 

CANCER 21-VI I 22-VII. 
Useu l'encant per sortir-vos amb la vos
tra. Una oportunitat de mostrar el que 

teniu per oferir cridarà l'atenció d'algú que pot 
donar-vos l'impuls que necessiteu. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Establiu-vos en una cosa que us resulti 
còmoda. Us alleujarà l'estrès i us anima-

rà a seguir un camí que és més del vostre grat. 
L'amor i el romanç van en augment. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Viviu el moment, apreneu de l'experi
ència i poseu energia en una cosa que 

trobeu satisfactòria. Els records seran un bon 
recordatpri del que no voleu fer. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Esteu llestos per conquerir el món. Dei
xeu anar la negativitat. Pèrmeteu que 

una actitud positiva i el desig de marcar la dife
rència per a algú que aprecieu surin. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
Les emocions barrejades s'interposaran 
en el camí de l'èxit. Classifiqueu el que 

heu d'assolir i serà més fàcil compl ir les vostres 
responsabilitats. 

SAGITARI 22-XI I 21-XII. 
El passat serà la millor referència quan 
vulgueu avançar o començar res nou. 

No us baseu en d'altres quan és l'experiència la 
que us indicarà la direcció correcta. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Mantingueu el rumb. No us desvieu dels 
vostres plans ni permeteu que ningú us 

empenyi en una direcció en la qual no voleu anar. 
El canvi comença amb vosaltres. 

AQUARI20-I I 18-11. 
Agafeu-vos temps. Escolteu amb comp
te i considereu l'efecte que les vostres 

paraules tindran en els altres. Avenir-vos amb la 
resta serà la meitat de la batalla. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Poseu més energia a tirar endavant. 
Connecteu-vos amb persones que us 

deguin un favor o que tinguin alguna cosa per 
oferir que us ajudi a arribar a la meta. 
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