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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Les decisions espontànies us faran anar 
malament. Tingueu al cap el que impli-

ca fer un moviment o involucrar-vos en una cosa 
que requereix temps, energia o diners.

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu un pas enrere, considereu les con-
seqüències i ajusteu els plans per asse-

gurar-vos de no posar en perill la vostra reputa-
ció. No doneu res per fet i sigueu honestos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Tindreu molt a pensar abans de prendre 
una decisió que pugui afectar la vostra 

direcció. No deixeu res a l’atzar; digueu el que 
penseu i oferiu suggeriments.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Retribuïu aquells que han estat amables 
i bondadosos amb vosaltres. Un petit 

gest marcarà la diferència en les vostres relacions 
amb els altres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Gastar diners per impressionar la gent 
serà contraproduent. Oferiu ajuda pràc-

tica i una paraula o gest amable i fareu una de-
claració que impactarà molt.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Accepteu un desafiament, preneu una 
posició de lideratge i impressioneu algú 

que faci volar la imaginació i us motivi a explorar 
el desconegut. Combineu els negocis.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Estimuleu la ment i participeu en esde-
veniments o activitats que us facin ser 

millors, us mantinguin ben informats i us facin 
sentir confiança. Assistiu a una reunió.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Els records us ajudaran a resoldre pro-
blemes. Sigueu honestos i reconegueu 

els errors o els contratemps. Uniu-vos a vells 
amics o persones que us donin suport.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La clau per portar-vos bé és conver-
tir-vos en excel·lents oients. No perme-

teu que ningú no s’entremeti ni s’interposi entre 
vosaltres i algú a qui estimeu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sigueu explícits, compartiu detalls i 
expresseu qualsevol inquietud sobre els 

diners o les despeses. Trobareu una manera de 
millorar els actius i disminuir els passius.

AQUARI 20-I / 18-II.
Il·lumineu la vostra vida fent una cosa 
que us doni un impuls positiu. Un canvi 

d’escenari us portarà records i us guiarà en una 
direcció que resulti reconfortant.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Deixeu clar qui té el control i dirigiu-vos 
en una direcció que us doni esperança. 

No compartiu les intencions fins que estigueu 
llestos per començar els vostres plans.

Atlas Energia, patrocinador de l’Any Joan 
Oró en homenatge al centenari del científic
L’empresa Atlas Energia ha arribat a un acord amb la 
Fundació Joan Oró per convertir-se en una de les entitats 
patrocinadores de l’Any Joan Oró per divulgar la figura 
del científic lleidatà l’any del centenari.

ATLAS ENERGIA

AjUNTAmENT ALpICAT

L’Associació Cultural de Dones d’Alpicat 
s’acomiada del Carnaval
L’Associació Cultural de Dones d’Aplicat va organitzar 
aquesta setmana el seu enterrament de la sardina i una 
sardinada popular en què es van repartir 87 racions de 
sardina per acomiadar la festa de Carnaval.

Alemany dona ‘El petit joc de les abelles’ als nens de l’Arnau de Vilanova
Els nens i nenes de la planta de 
Pediatria de l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida treballen 
aquests dies en la importància 
de tenir cura del medi ambient 

i de les espècies protegides a 
través del joc El petit joc de les 
abelles, de Torrons i Mel Ale-
many en col·laboració amb la 
companyia Tombs Creatius i 

la Fundació Ilersis. Així, l’em-
presa lleidatana ha donat unes 
200 unitats a l’hospital perquè 
les reparteixin entre els nens 
ingressats.

hUAV

L’Associació de Dones Intervingudes de 
Mama renova amb l’IRBLleida
L’Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima) 
va renovar ahir la col·laboració amb l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida, amb l’objectiu d’impulsar la inves-
tigació biomèdica a Lleida.

IRBLLEIDA

Tremp facilitarà l’accés a 
la cultura de persones 
vulnerables
A partir d’aquest mes de febrer 
l’ajuntament de Tremp entra a for-
mar part del projecte Apropa Cul-
tura, una iniciativa que té com a 
finalitat facilitar l’accés a la cultura 
i les arts a persones que es troben 
en situació de vulnerabilitat. Ai-
xí, el consistori oferirà especta-
cles propis de l’Espai Cultural la 
Lira a preus socials per a aquests 
col·lectius.

AjUNTAmENT DE TREmp

Carla Escalona guanya el 
concurs del cartell de la 
Festa de moros i Cristians
Carla Escalona, alumna de Batxi-
llerat Artístic de l’Episcopal, és la 
guanyadora del concurs de cartells 
de la Festa de Moros i Cristians. El 
disseny, amb el títol Papir de Bata-
lla, mostra dos dones, una cristiana 
i una altra musulmana, en situació 
de batalla. El jurat va triar aquesta 
obra d’entre les 32 propostes “per 
la seua originalitat i per ser diferent 
a guanyadors anteriors”.

ASSOCIACIó DE LA FESTA DE mOROS I CRISTIANS DE LLEIDA
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Maria Barbal i Pep Coll 
parlen a Lleida d’‘Al llac’

llibres presentació

❘ LLeiDA ❘ L’escriptora de Tremp 
Maria Barbal (1949) va presen-
tar ahir a la llibreria Caselles de 
Lleida la seua última novel·la, Al 
llac (Columna), acompanyada 
d’un altre autor pallarès, Pep 
Coll (1949), marcats tots dos 
pels records del “llac”, com es 
coneix popularment a la comar-
ca el pantà de Sant Antoni. En 
aquesta història, que Barbal va 
publicar l’agost passat, l’autora 

narra “els dies lluminosos de la 
infància i els records” d’un grup 
de familiars i amics que van al 
llac a passar els diumenges d’es-
tiu fins que pateixen un incident 
que els sacseja i que suposarà el 
pas de la infància a l’adolescèn-
cia d’una de les filles. Dilluns, 
la llibreria Caselles acollirà la 
presentació de La possibilitat 
de dir-ne casa, de Marta Orriols 
(19.00 h).els escriptors pallaresos Pep Coll i Maria Barbal, ahir a la llibreria Caselles de Lleida.

jorDi eChevArriA

Nou tema de 
Shakira i Karol G, 
amb ‘missatge’

música

❘ MADriD ❘ Shakira i Karol G 
van llançar ahir la cançó 
TQG (Te quedó grande), amb 
una lletra en què els segui-
dors han vist noves al·lusions 
a les seues exparelles, l’ex-
futbolista Gerard Piqué i el 
trapero porto-riqueny Anuel 
AA, respectivament. “Tú sa-
liendo a buscar comida fuera 
y yo pensando que era la mo-
notonía”, diu Shakira en la 
cançó conjunta, una lletra en 
què els seguidors han recone-
gut a les xarxes socials una 
al·lusió directa a Piqué. El te-
ma va ser trending topic i va 
obtenir 1,5 milions de repro-
duccions en només dos hores 
des de la seua publicació.

efe

La cantant Shakira.

La protagonista de la pel·lícula, Daniela Brown, caracteritzada com La Abadesa ahir a la Seu Vella.

jorDi eChevArriA

La Seu vella, escenari de pel·lícula
El director Antonio Chavarrías va rodar ahir a l’enclavament lleidatà part del seu últim 
film, ‘La Abadesa’ || Està previst que el film arribi a les sales al setembre

r.gASque
❘ LLeiDA ❘ El Turó de la Seu Vella va 
acollir ahir l’últim dia de rodat-
ge de la pel·lícula La Abadesa, 
d’Antonio Chavarrías. Prota-
gonitzada per Daniela Brown i 
amb un repartiment que inclou 
Blanca Romero, Carlos Cuevas, 
Ernest Villegas i Oriol Genís, 
aquesta pel·lícula narra la his-
tòria de la filla de Guifré el Pi-
lós, Emma de Barcelona, que 
després de la mort del seu pare 
és nomenada abadessa del mo-
nestir de Sant Joan de Ter i assu-
meix així un poder poc habitual 
per a una dona al segle IX. “Ha 
estat una aventura complicada 
però divertida. Com a Daniela 
no puc entendre el que va viu-
re una monja del segle IX que 
vivia en un castell, però entre 
el director i l’espai en el qual 
hem rodat m’han ajudat molt”, 
va explicar la protagonista del 
film, Daniela Brown.

El claustre de la Seu Vella i 
una de les naus van ser els es-
pais que es van utilitzar per al 
rodatge nocturn ahir. A més de 
l’enclavament lleidatà, Loarre, a 
Osca, va ser un altre dels espais 
en els quals es va portar a ter-

cine rodatges

me l’enregistrament. Durant les 
set setmanes que ha durat la fil-
mació, els actors han combatut 
baixes temperatures, neus, forts 
vents i pluges que, segons expli-
quen, els han ajudat en la inter-
pretació. “El rodatge ha estat 

dur, això no pot negar-se. Però 
rodar en condicions adverses et 
situa en un espai al qual no pots 
arribar si graves en un plató a 35 
graus, així que crec que ha estat 
beneficiós”, va apuntar Cuevas. 
Aquest film suposa la tornada 

a la direcció de Chavarrías des-
prés d’El elegido, el 2016, que 
va valorar molt positivament 
l’enclavament escollit “per la 
seua bellesa i història”. S’espe-
ra que el film arribi als cines el 
pròxim mes de setembre.
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