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Celsmolt tapatsdurant tota
la jornada, noesdescartaal-
gunruixat aillat. Les tempe-
ratures, sensecanvis.

Avui
El temps

INFORMACIÓ
METEOROLÒGICA MÉS
COMPLETA A ADN.ES

Les loteries

5 6 9 c26

16 33 36 r2

ONCE 22.04.10 19.436

Trio 22.04.10 855

LaPrimitiva 22.04.10

1 5 6 7 8 13 23

25 35 46 47 49 50 52

55 56 59 61 62 63

Súper10 22.04.10

52

LoteriaNacional
22.04.10 71.361

Les farmàcies

Dia

Av. de lesGarrigues, 116

973208632

M.Reig, 14

973242163

Nit

Major, 27

973241705

B.deMaials, 20

973220947

Demà

Celsmenys tapatsque la
jornadaanterior sense risc
deplujes. Les temperatures
esmantenensensecanvis.

Clics!

DiadelaTerraalaMitjana.Uns200estudiants
d’INEFCvancelebrarahir elDiade laTerraal parcde la
Mitjanaambunaexhibiciód’esports i exercicismotrius
quepractiquenhabitualmenta les classes. ITMARFABREGAT

� El consultor i professor
Leopoldo Abadía (autor dels
llibresLa crisis ninja iLa ho-
ra de los sensatos) va exer-
cir ahir a Lleida d’autèntica
estrella en la celebració del
Dia de la Gent Emprenedora
amb la seuaponènciaNomés
les persones emprenedores
són sensates, amb la qual va
omplirdegomagoml’audito-
ri del Centre de Cultures de
la UdL, al Campus de
Cappont, on també va signar
llibres als lectors.
Abadíavaaconseguircap-

tar l’atenció dels assistents
arrencant somriures i rialles.
“La que vivim és una crisi de
ladecència i per lluitar-hi no-
mésespot crear criteri entre
els que són sensats perquè
aquests no permetin més la
supremaciadelsestúpids i els
sense-vergoya”, va afirmar.
D’altra banda, durant la

jornada es va destacar que

Redacció
Lleida

Lleidadoblaràenpocsmesos
les places de vivers d’empre-
sa al Parc Científic de Gar-
deny, passant de 60 a 130, se-
gons va reiterar l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, corrobo-
rant l’avenç que va fer el ti-
nent d’alcalde i regidor de
promoció econòmica de la
Paeria, Josep Presseguer, al
programa de Lleida TV El

debat de Lleida Activa, el 13
d’abril. La jornadaesvacom-
pletar amb una taula redona
amblaparticipacióde lesem-
preses Lleida.net, Sofos
Energia, Electrònica Saltó i
Kiwisac, laponènciaEmprèn
i atreveix-te a ser el teu pro-
pi heroi, dePilar Jericó, i lliu-
rant els premis Foment de la
Cultura Emprenedora.

ElcampusdeCappontvaacollirel lliuramentdelspremisFomentdelaCulturaEmprenedora. I. F.

LeopoldoAbadíasedueix
elsemprenedorsdeLleida
Elviverd’empresesguanyaràaviat70places

Immigrants,amblaconsultasobiranista.
Associacionsd’immigrantsparticiparanen la consultade
diumengeaLleidaper reivindicarel seudret al vot. L’ac-
triupornoMaríaLapiedra vavotarahir aMollerussa. ACN

Campanyadíficilperalsfarratgers.Elspro-
ductorsesperenvendreal’exteriorl’estocqueacumulenper
lacompetènciadelsEUA.AhiresvacelebraraLleidauna
jornadasobrefarratgesorganitzadaperJARCiCOAG.ACN

Leopoldo Abadía, ahir signant exemplars del seu llibre.


