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HORÒSCOP

Més d’un centenar de persones acudeixen 
a una visita per les fonts de Camporrells
Les fonts que envolten la localitat de Camporrells van 
rebre més d’un centenar de persones, que van assistir a 
una visita guiada que pretenia posar en relleu la geolo-
gia i biologia de la zona que envolta el municipi oscenc.

ADIMA

AECC i ADIMA oferiran ajuts gratuïts a 
dones intervingudes de mama
L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i l’As-
sociació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA) de 
Lleida oferiran ajuts gratuïts per a les sòcies d’ADIMA 
que hagin patit aquesta malaltia.

Alumnes de Secundària de la Pobla de 
Segur visiten Finlàndia gràcies a Erasmus+
L’Institut de la Pobla de Segur va tornar aquest 6 d’octu-
bre passat de la seua estada a Finlàndia, emmarcada en 
el projecte Erasmus+, una acció d’aprenentatge en anglès 
en què van participar 6 alumnes de segon curs de l’ESO.

INS LA POBLA DE SEGUR

L’exparella de Bosé el denuncia 
després de separar-se
El cantant va mantenir una relació amb un escultor durant 26 anys

L’exparella del cantant Miguel 
Bosé, Ignacio Palau, va denun-
ciar l’artista espanyol després 
de la ruptura de la relació que 
mantenien des de feia més de 
26 anys. El despatx d’advo-
cats valencià Ortolá Dinnbier 
va informar en representació 
de Palau que interposaran “les 
accions judicials necessàries 
per a la defensa i protecció dels 
seus interessos i, fonamental-
ment, els dels seus fills menors”. 
Aquests fets es produeixen des-
prés de la ruptura de la relació 
entre Palau, un escultor de 50 
anys d’edat, i Miguel Bosé, una 
relació que mai havien oficia-
litzat i que ara és en el punt de 
mira a causa de les dificultats de 
tots dos parts per arribar a un 
acord després de la separació. 
Bosé, que ha venut més de 30 
milions de discos i compta amb 
més de 70 èxits que han sigut 
número u a Europa i Amèrica, 
resideix des de fa poc a Mèxic, 
on es va mudar després de viu-

re quatre anys a Panamà, i ha 
mantingut un baix perfil quant 
a la seua vida privada. El can-
tant va confirmar que el tras-
llat a Mèxic respon a raons “de 
família i feina” i va assegurar: 
“Vaig tancar tot el que tenia a 

Madrid i em vaig mudar al con-
tinent americà; aquí m’hi passo 
nou mesos a l’any, els meus fills 
ara em necessiten i per aquesta 
raó sóc aquí.” L’antiga parella 
té en comú quatre fills, tots me-
nors d’edat.

EFE

El cantant Miguel Bosé, en una imatge d’arxiu.

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Considereu les possibilitats i demaneu 
ajuda per fer les coses. Col·laborar amb 

persones que mostren interès en el que feu con-
duirà a futurs esforços.

TAURE 20-IV / 20-V.
Heu de saber a què us enfronteu i qui 
està al vostre costat. Elegiu els associats 

amb compte i per raons correctes. No deixeu que 
les emocions interfereixin a fer el millor.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Els objectius que establiu requeriran 
energia, entusiasme i determinació, 

però al final podeu sortir vencedors si sou 
implacables.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Sigueu conscients del que d’altres volen 
que feu, però no aneu en contra del bon 

judici per complaure. Compliu el pla i utilitzeu la 
intel·ligència, no les emocions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Enfoqueu-vos en les vostres necessitats 
i eviteu involucrar-vos en una cosa que 

sabeu que no és bona. Concentreu-vos a estalviar 
i fer coses que us mantinguin saludables.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Podreu fer plans amb algú amb qui vo-
leu passar més temps. L’amor, el romanç 

i les relacions a llarg termini s’afavoreixen i us 
encoratjaran a fer canvis positius.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us doneu per vençuts amb algú que 
us pressiona a fer coses que no voleu. 

Poseu-ho tot en clar i digueu el que voleu. És 
hora de seguir el cor, no les demandes.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Penseu dos vegades abans de prendre 
una decisió que afectarà aquells amb 

qui viviu. Aflorarà una situació emocional si no 
heu estat directes sobre els vostres plans.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Compartir pot soscavar el que mireu 
d’aconseguir. Pot ser que algú utilitzi la 

vostra franquesa contra vosaltres. No sigueu 
crèduls o acabareu en posició compromesa.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No limiteu el que podeu fer perquè algú 
està sent agressiu o està creant canvis 

inesperats per dificultar la vostra vida. Feu plans 
i establiu prioritats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Reviseu les finances personals i les ofer-
tes que heu fet o les que esteu conside-

rant. Penseu en els costos involucrats i altres 
opcions que us estalviïn despeses.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Verifiqueu les regles abans d’involu-
crar-vos en una cosa que pot no estar a 

l’altura dels estàndards institucionals. Complir 
les regles portarà a canvis positius.

Una caminada per ajudar els pacients de càncer de mama
L’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) de Llei-
da va organitzar dimarts passat 
una caminada d’orientació per 
a totes aquelles persones que 

han patit un procés oncològic. 
Acompanyats d’una fisiotera-
peuta i membres de la l’AECC, 
els participants en la caminada 
van gaudir d’activitats físiques 

en les quals es treballava l’ori-
entació espacial i la memòria, 
entre altres aspectes, per tal de 
millorar la qualitat de vida dels 
pacients.

ÒSCAR MIRÓN
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Refent ponts culturals
La consellera Borràs i el ministre Guirao reactiven projectes en equipaments de 
Catalunya || Convoquen una comissió per resoldre els ‘papers’ de Salamanca

El ministre José Guirao i la consellera Laura Borràs, ahir a Madrid.

ACN

ACN
❘ MADRID ❘ El ministre de Cultu-
ra, José Guirao, i la consellera 
de Cultura, Laura Borràs, van 
acordar ahir en una reunió de 
més de dos hores a Madrid re-
activar les inversions de l’Estat 
a Catalunya, tant en les insti-
tucions culturals en les quals 
participa el ministeri, com el 
MNAC o el Liceu, com en els 
projectes culturals pendents, 
com l’ampliació del MACBA, 
l’Arxiu Històric de Girona, la 
Biblioteca de Barcelona, el Mu-
seu Arqueològic de Tarragona o 
la Necròpoli Paleocristiana de 
Tarragona. Són inversions que, 
tanmateix i tal com van admetre 
tots dos, queden majoritària-
ment recollides en els Pressu-
postos Generals de l’Estat per 
al 2019, que el Govern espanyol 
mirarà d’aprovar amb el suport 
dels partits independentistes 
catalans. No va transcendir si 
durant la reunió es van abordar 
inversions a Lleida –obres de 
restauració de la Seu Vella o la 
participació en les obres per al 
nou Museu Morera–, ni tampoc 

POLÍTICA CULTURAL REUNIÓ

si es va parlar del litigi de l’art 
amb Aragó, amb demandes i 
recursos pendents tant per obres 
del Museu de Lleida com per les 
pintures murals que exhibeix 
el MNAC.

Borràs va recordar que 
aquests acords van en la direc-
ció de “normalitzar” la falta 

d’inversió cultural de l’Estat. 
Consellera i ministre també van 
acordar deixar la qüestió dels 
papers de Salamanca pendents 
en mans de la comissió mixta 
creada el 2005, que es reuni-
rà al novembre i adoptarà una 
decisió final basada en “criteris 
tècnics”.

El Cercle d’Amics 
del Museu dóna 
suport al bisbe de 
Lleida pel litigi
■ El Cercle d’Amics del 
Museu de Lleida va visi-
tar ahir el bisbe de Llei-
da, Salvador Giménez, 
per mostrar-li el suport i 
agraïment de l’entitat per 
la “seua implicació en la 
defensa de les obres d’art 
del Museu reclamades 
des d’Aragó”, després de 
la demanda presentada 
pel bisbat de Barbastre. 
El Cercle d’Amics va as-
senyalar en un comunicat 
que “som conscients de la 
dificultat, incomoditat i 
potser pressions que li re-
porta aquesta decisió i la 
nostra associació vol ser 
al seu costat i animar-lo a 
prosseguir en aquest in-
còmode camí judicial que 
sens dubte serà llarg”.

Un treball sobre 
Xerallo guanya   
la beca Mossèn 
Castells del Jussà
La històrica fàbrica de 
ciment del Pallars

INVESTIGACIÓ

❘ TREMP ❘ El geògraf Alberto 
Guijarro Pérez és el guanya-
dor de la vuitena beca d’in-
vestigació del Pallars Jussà 
Mossèn Jesús Castells, com 
va avançar ahir SEGRE, pel 
projecte La cimentera de Xe-
rallo: els fonaments hidroe-
lèctrics d’Enher al Pallars 
Jussà. El jurat va considerar 
que aquesta proposta presen-
ta una projecció, més enllà de 
l’estudi, per a la recuperació 
d’un element clau del patri-
moni històric industrial de la 
comarca. També va valorar 
la incorporació de la memò-
ria oral a través de testimonis 
de persones que van viure i 
van treballar a la fàbrica de 
Xerallo. La beca està dotada 
amb 3.000 euros i la publica-
ció del treball. El guanyador 
disposa d’un any durant el 
qual haurà de desenvolupar 
la seua tasca d’investigació i 
materialitzar-la en una con-
ferència el novembre del 
2019, coincidint amb la pu-
blicació de l’obra.

Bayona, en un mostra de 
videoart a Colòmbia

ART FESTIVAL

❘ LLEIDA ❘ L’artista lleidatà Albert 
Bayona participa aquesta set-
mana en la cinquena edició de 
la mostra de videoart i vídeo 
experimental Intermediacio-
nes, que se celebra a la ciutat 
colombiana de Medellín i que 
té com a objectiu promoure i 
divulgar diferents pràctiques ar-
tístiques i experimentals entorn 
del vídeo. Bayona presenta a la 
mostra un treball audiovisual 

de quatre minuts i mig, titulat 
Poble, en el qual rememora a 
través d’imatges d’arxiu la con-
fiscació a l’esclatar la Guerra 
Civil el 1936 per part del comi-
tè revolucionari d’UGT-CNT 
de l’Hotel Ritz de Barcelona i 
la seua reconversió en l’Hotel 
Gastronòmic número 1, amb 
cuines i menjador en els quals 
brigades de cambrers servien 
comensals populars.

La nova Premio Nacional de Poesía el 
recollirà malgrat els “presos polítics”

POLÍTICA CULTURAL PREMIS

EUROPA PRESS
❘ MADRID ❘ L’escriptora Antònia 
Vicens (Santanyí, Mallorca, 
1941) va ser guardonada ahir 
amb el Premio Nacional de 
Poesía, atorgat pel ministeri 
de Cultura i dotat amb 20.000 
euros, per la seua obra Tots els 
cavalls. Vicens, guanyadora 
del Sant Jordi, el Ciutat de Pal-
ma o el Ramon Llull, i posseï-
dora de la Creu de Sant Jordi i 

el Premi de Cultura de la Ge-
neralitat per la seua trajectòria, 
es va mostrar molt crítica en les 
seues primeres declaracions 
amb l’actual situació política 
a Catalunya i va demanar que 
“deixin en llibertat els presos 
polítics”, a l’entendre que és 
“una vergonya que ocorri això 
en democràcia”. “Faria mala-
ment si em tanco a casa al re-
bre el premi i no dir res sobre 

això”, va reconèixer l’autora 
mallorquina, que no obstant 
no es va plantejar rebutjar el 
guardó. “No, perquè tinc espe-
rança que Catalunya i Espanya 
s’entendran i Espanya acabarà 
respectant la decisió de vot dels 
catalans”, va afegir. Vicens ja 
va rebutjar un premi del go-
vern balear de Jaume Matas 
per “la seua campanya en con-
tra de la unitat del català”.
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