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Utilitzar el mòbil a Europa serà des d’avui més econòmic.

AGÈNCIES/R.RÍOS
❘ BRUSSEL·LES/LLEIDA ❘Trucar amb el
mòbil o utilitzar internet en
aquests dispositius als països de
la UE és més barat des d’avui. I
és que entra en vigor la legisla-
ció europea sobre el roaming
que obliga les operadores a una
nova rebaixa en els preus de les
tarifes.Així, la descàrrega de da-
des al mòbil en un altre país
membre de la UE costarà menys
de la meitat que fins ara, un mà-
xim de 20 cèntims (més IVA)
davant dels 45 de fins ara.Tam-
bé es redueix un 21% el preu
d’efectuar trucades de mòbil a
l’estranger (fins a situar-se en 19
cèntims per minut); en un
28,5% el de rebre trucades (fins
a 5 cèntims per minut); i en un
25% el cost d’enviar un missat-
ge de text (que serà com a mà-
xim de 6 cèntims). “La línia de
meta està a la vista i confio que
abans de Nadal del 2015 els re-
càrrecs desapareixeran per sem-
pre”, va dir ahir la vicepresiden-
ta de la Comissió i responsable
d’Agenda Digital, Neelie Kro-
es.

El mòbil a la UE serà més barat
Entra en vigor avui una nova rebaixa de les tarifes de ‘roaming’, que obliga a
cobrar un 55% menys per utilitzar internet || Andorra estudia acollir-se a l’acord

TECNOLOGIES OPERADORS

A més, els operadors podran
oferir un pla específic d’itine-
rància abans de sortir de viatge
i fins i tot permetre als seus cli-
ents elegir un local per a serveis
de dades al país visitat. L’objec-
tiu és que l’usuari pugui com-
parar ofertes. Gràcies a la legis-
lació de la UE, els recàrrecs per
itinerància s’han reduït entre el

80% i el 90% des del 2007 fins
al 2014.

AAndorra, en canvi, no esta-
rà actiu aquest acord, encara
queAndorraTelecom està estu-
diant acollir-s’hi. Per tant, con-
nectar-se a internet continuarà
costant un euro per megabyte i
la resta d’opcions dependran de
l’operador del país d’origen.

ACN

Campanya de micromecenatge per
salvar l’hort social d’Antisida Lleida

ENTITATS INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Imatge d’arxiu de l’hort social de l’associació Antisida.

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida
Lleida ha posat en marxa la
campanya de microdonacions
Ajuda a sembrar esperança amb
la qual l’entitat pretén reunir
3.000 euros per poder mante-
nir el seu projecte d’hort soci-
al, que dóna feina a persones
amb problemes d’inserció soci-
olaboral. Des del setembre del
2012, aquest hort ha donat fei-
na a vuit usuaris, dels quals qua-

tre han trobat feina fora de l’en-
titat gràcies a la formació hor-
tofructícola.A més, mig cente-
nar de famílies amb pocs recur-
sos s’han beneficiat de les ver-
dures i les hortalisses produ-
ïdes a l’hort i ho podrien conti-
nuar fent si s’assoleix l’objectiu
fixat. Les microdonacions es po-
den fer a través del web
http://microdonaciones.hazlo-
posible.org. L’hort solidari és un

projecte que l’AssociacióAnti-
sida va posar en marxa per fa-
cilitar l’accés a la formació i la
feina a persones amb problemes
d’inserció. L’entitat remarca que
moltes de les persones que fa
temps que no treballen veuen
deteriorades les seues habilitats
sociolaborals. Per aquest motiu,
el projecte busca acompanyar-
les en el seu procés de rehabili-
tació.

SEGRE

Menàrguens, primer
municipi amb un
atles del paisatge

INVESTIGACIÓ

❘MENÀRGUENS ❘ Menàrguens és el
primer municipi català amb
un atles històric que analitza
l’evolució del seu paisatge els
últims 2.000 anys. El treball,
del catedràtic d’Història Me-
dieval Jordi Bolòs i de l’inves-
tigador Jacinto Bonales, tots
dos de la UdL, reconstrueix
de forma precisa el municipi,
sobretot des de l’edat mitja-
na.

Puja 5 cèntims el
preu de Marlboro,
Chesterfield i L&M

TABAC

❘ MADRID ❘ La companyia taba-
quera Philip Morris ha apu-
jat 5 cèntims el preu de les se-
ues marques més conegudes.
Segons una resolució publi-
cada al BOE dissabte, el pa-
quet de Marlboro ha passat a
costar 4,80 euros, el de L&M
4,25 euros i el de Chesterfield
4,50. És la primera pujada de
l’any i s’espera que altres ta-
baqueres segueixin els seus
passos pròximament.

NOUSPREUSMÀXIMS

DESCÀRREGA DE DADES

0,20€
❚ Per megabyte. Es redueix més
de la meitat, un 55%, ja que fins
avui era de 45 cèntims.

TRUCADA

0,19€
❚ El preu límit per a una trucada
serà de 19 cèntims el minut, sen-
se IVA. Abans, 0,24 euros.

TRUCADA REBUDA

0,05€
❚ Rebre una trucada costarà com
a màxim 5 cèntims per minut,
davant dels 7 fins avui.

MISSATGE DE TEXT

0,06€
❚ Enviar un missatge de text des
d’un altre Estat membre costarà
6 cèntims i no vuit.


