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LLEIDA I pàg. 10 
Les residències relaxen les mesures i 
reobren portes sense límits de visites 
ni de dies de sortida per als usuaris 

I pàg. 40 
Amenaces a Torrelameu per un oli sobre la 
família reial del madrileny Rubén Fermíndez 
Rojo al concurs de pintura Viladrich 

La Paeria adverteix el Lleida 
que si no paga els deutes 
pot quedar-se sense estadi 
3 setman " I Termini 
que dona al club per 
posar-se al dia o es 
plantejarà rescindir 
el conveni d'ús 

·e · , I Esteve 
s'obre a escoltar 
ofertes de compra 
i diu que abonarà 
nòmines aviat 

La Paeria ba donat al Lleida de coHaboració" entre les dos 
Esportiu un termini de tres parts, que permet al club la uti
setmanes per "estar al cor- lització del Camp d'Esports, 
rent" de les seues obligacions va afirmar ahir l'alcalde, Mi
o, en cas contrari, està dispo- quel Pueyo. Per la seua part, 
s ada a "analitzar molt seriosa- la directiva va assegurar que 
ment la continuïtat del conveni està oberta a escoltar ofertes. 

Protesta dels 
alumnes, ahir. 
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Clava un cop 
de punya 
un metge 
al CAP deia 
Pobla de Segur 
Pel que sembla, l'agressió 
és d'índole personal 

Un metge va ser agredit di
marts per un veí de la Pobla 
de Segur al Centre d'Atenció 
Primària d'aquesta localitat del 
Pallars. L'aldarull es va produir 
cap a les 9.00 hores, segons va 
avançar Pallars Digital. Pel 
que sembla, el cop de puny no 
obeiria a una raó sanitària sinó 
d'índole personal. 
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Municipàlia tanca amb 
, . . . 

mes v1s1tes 1 contactes 
El Govern anuncia dos milions més per 
rehabilitar pobles i prolongar el PUOS 

LLEIDAI7-9 

Alumnes de Tàrrega denuncien 
un professor per masclista 

Alcarràs arxiva el 
cas d'abús de 
poder d'Ezquerra 
Encara que la denúncia 
contra l'edil seguirà 
per la via judicial 

'Guerra de l'aigua' 
per concursos i 
municipalitzacions 
Les companyies 
recorren els canvis 
de concessions Estudiants de l'Escola Ondara, i Educació activa el protocol 

t • ... 

CI?~~.~ 
973 28 11 11 
CI Gennanetes 2 
25002 Lleoda 
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GARANTIA I LERDENT 
LABORATORI PROTÈTIC PROPI PER A LA 
FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE '- S 

L JTE.SIS I FERULES DENTALS 

ET GARANTIM LA COORDINACIO D'ODONTÒLEGS 
I PROTÈTICS, DES DEl DISSENY FINS A 
LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA 
TEVA PRÒTESI O FÈRULA 

~S NOTICIA I 3 

cfarre
Resaltado
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COMARQUES L'Urgell preveu implantar la, recollida Denuncien comentaris "masclistes" 
porta a porta el 2022. d'un professor a Tàrrega. 
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INSTITUCIONS RENOVABLES 

La Diputació, contrària a la línia de molt 
alta tensió entre Osca i el Pallars Jussà 
El president, Joan Talarn, assegura que "no és el nostre model energètic" i dona suport a l'oposició del 
territori I P a do a de ~20.000 eu os per ajuda els consells a demanar ajut~ dels Next Gene ation 

MARIA MOLINA 
I LLEIDA I El president de la Di
putació, Joan Talarn, va asse
gurar ahir que "com a grup de 
govern [ERC i Junts] estem en 
contra de les línies de molt al
ta tensió pel que comporten al 
territori i perquè no és el nos
tre model energètic". D'aquesta 
forma va contestar a la pregunta 
de la diputada d'En Comú Po
dem, Elena Ferre, al ple sobre 
el posicionament de la institució 
davant del projecte de la LAT 
que promou Forestalia i que va 
de Laluenga, a Osca, a Isona, al 
Jussà, per transportar a Cata
lunya l'energia que generin fu
turs parcs eòlics aragonesos. La 
iniciativa ha motivat el rebuig 
dels municipis afectats (Gavet, 
Tremp, Isona i Castell de Mur) i 
el consell. "Jo mateix m'he po
sat en contacte amb el president 
de la diputació oscenca, Miquel 
Gracia [PSOE], perquè faci ar
ribar el nostre posiciona ment a 
les institucions de l'Estat." Va 
incidir en el seu suport als alcal
des del territori i va recalcar que 
"creiem en la sobirania energè
tica". Després del final del ter
mmi d'al·legacions, avui està 
prevista una reunió de consells 
i consistoris afectats a Benavar
ri. Per la seua part, la diputació 
d'Osca ha presentat una al·le
gació al projecte per l'afecció al 
parc de bombers provincial de 
Benavarri, ja que la línia està 
a menys de 160 metres, i dona 
suport jurídic als ajuntaments 
de Viacamp i Benavarri en les 
seues queixes. 

El ple va aprovar també un 

POLrTICA MUNICIPAL 

El ple de la Diputació, que tornarà a ser presencial al novembre, si no hi ha canvis per la Covi d. 

pla dotat de 420.000 euros per 
a la transformació econòmica 
de Lleida i l'accés als fons Next 
Generation. Va dirigit a consells 
i a la Paeria de Lleida (municipis 
de més de 50.000) per poder fer
se càrrec de les despeses de re
dacció de projectes relacionades 
amb la recollida d'escombraries 
selectiva, calderes de biomassa, 
desenvolupament de plantes fo
tovoltaiques per a autoconsum 
i en edifici públics, habitatge 
social i millores en les xarxes 
d'aigua. 

Ratificació parcial de la moció per 
pal·liar el dèficit de secretaris 
• El ple va aprovar parcial
ment la moció de Cs per adop
tar mesures que mitiguin la 
precarietat del col·lectiu de 
secretaris interventors. Va 
rebutjar els punts referits a 
demanar a la diputació de Tar
ragona el traspàs del software 
del seu "gestor d'expedients" 
perquè pugui ser implantat 

als ajuntaments de Lleida i 
a la instaHació d'un servei 
de compra centralitzada que 
s'adeqüi a les necessitats dels 
ajuntaments. Ai»Í mateix, es 
va aprovar parcialment la mo
ció dels grups del PSC i UA per 
a la regeneració demogràfica 
encara que es va descartar la 
creació de línies d'ajudes. 

Alcarràs arxiva la denúncia de 
dos policies al tinent d'alcalde 

carrer a finals del mes de juliol. 
No obstant, va remarcar que 
el cas està judicialitzat i que la 
denúncia dels agents pels en
frontaments que hi va haver a 
la comissaria de la Urbana se
gueix la seua tramitació al Jutjat 
numero 2 de Lleida, tot i que 
encara no ha pres declaració a 
cap dels implicats. Ezquerra va 
mostrar ahir la seua satisfacció 
per la decisió municipal i va re-

Els urbans l'acusaven d'abús de poder i assetjament laboral 

MARIA MOLINA 
I ALCARRÀS I L'ajuntament d'Al
carràs ha arxivat l'expedient 
administratiu obert el30 de ju
liol arran de l'enfrontament de 
dos policies locals i el llavors 
primer tinent d'alcalde, Manel 
Ezquerra. Els policies, un ho
me i una dona, el van denunciar 
per un presumpte delicte d'abús 
de poder, assetjament laboral i 

discriminació de gènere per uns 
fets que van succeir davant de 
casa d'Ezquerra i després a la 
comissaria de la Policia Local. 
Ezquerra sempre ha negat taxa
tivament aquestes acusacions. 
Aquest enfrontament va provo
car que a l'agost l'alcalde, Jordi 
Janés (JxCat), suspengués tem
poralment les funcions d'Ez
querra al govern municipal (era 

primer tinent d'alcalde i regidor 
de Governació) al no accedir a 
apartar-se de l'equip de govern. 
Ezquerra i els altres dos edils de 
Sempre Alcarràs, la seua for
mació política, van abandonar 
i van deixar Junts en minoria al 
consistori. Janés va assegurar 
que s'ha arxivat l'expedient a 
l'haver-hi dos versions contra
posades dels fets registrats al 

JUTJAT 

Els agents van portar el 
cas a l'estiu davant 
el jutjat de Lleida, on 
encara està en estudi 

Suporta la 
modernització del 
Canal d'Urgell 
• El ple va aprovar per 
unanimitat la moció 
d'ECP de suport al projec
te de modernització del 
Canal d'Urgell, que com
portarà la creació d'una 

· via verda, la recuperació 
del seu patrimoni i la pre
servació de les banquetes. 
Talarn va repartir entre 
els diputats presents el 
llibre Aigua a les venes, 
de Francesc Canosa, que 
explica la història de la 
construcció del canal i el 
que suposa per a Lleida. 

Ajuts de l'I El a 
l'Associació de 
Micropobles 
• El ple va autoritzar 
l'Institut d'Estudis Iler
dencs a firmar el conveni 
amb l'Associació de Mi
cropobles de Catalunya 
2021-2023 amb una apor
tació de 10.000 euros en
guany. Joan Talarn va ex
plicar la seua visita al COI 
a Lausana i va exposar 
els canvis previstos per 
aconseguir que els Jocs 
Olímpics creïn riquesa 
al Pirineu. A la sessió es 
van aprovar les obres de 
la carretera d'Anglesola. 

marcar que espera que "l'equip 
de govern li restitueixi els seus 
càrrecs a ell i als edils de Sem
pre Alcarràs si no es vol incórrer 
en una deslleialtat al pacte de 
govern al qual van arribar des
prés de les municipals del2019". 

Suspensió temporal 
En virtut d'aquest pacte, Ez

querra va ser alcalde un any i 
mig i Janés el va rellevar fins a 
final de mandat. Janés va recor
dar que només se'l va suspen
dre temporalment en els seus 
càrrecs i que va ser Ezquerra 
i._ els edils del seu partit els que 
van decidir deixar l'equip de go
vern. Així mateix, l'alcalde va 
assegurar que s'espera la decisió 
judicial en aquest sentit. 
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DOCÈNCIA POLÈMICA 

Concentració contra el suposat 
masclisme d'un professor a Tàrrega 
Estudiants de l'Escola Ondara protesten contra un docent substitut li Educació 
at- ra el pro ocol de supor a 'alumnat en situació de violència 

LAIA PEDRÓS 
1 TÀRREGA I Un grup d'alumnes de 
l'Escola Ondara de Tàrrega es 
va concentrar dimecres i ahir 
al davant de les portes del cen
tre educatiu per mostrar el seu 
rebuig dels suposats comenta
ris "desafortunats, masclistes i 
misògins" d'un professor subs
titut de filosofia a classe. A la 
concentració, que va comptar 
amb el suport del Sindicat d'Es
tudiants dels Països Catalans de 
Tàrrega, van mostrar una pan
carta amb el text "Ens volem 
sentir segures a l'aula!". 

Algunes de les manifestants 
van explicar que aquest profes
sor "realitza comentaris mas
clistes a alumnes menors abu
sant del seu poder per exercir 
assetjament". Segons la seua 
versió, "el professor s'ha justi
ficat dient que era humor i que 
nosaltres no tenim la capacitat 
d'entendre aquestes bromes 
misògines; diu que és el seu 
humor i l 'hem de respectar". 
Les manifestants van detallar 
algunes coses del docent com 
«convidar una alumna menor a 
sopar a casa i "al que sorgeixi", 
sent ell més gran i tenint una po
sició de poder sobre nosaltres, 
o dir-li també que volia fer-li 
classes de llengua, comentaris 
amb connotacions sexuals que 
considerem molt desagrada
bles, incòmodes i inadequats». 
També van lamentar que "pu
gui continuar fent classes amb 
tranquiHitat i sense cap con
seqüència". L'objectiu és que 
"se'ns escolti una vegada per 
totes i que Educació mogui un 
dit i no permeti que aquest pro
fessor segueixi en contacte amb 
alumnes menors i fent classes". 
Van avançar que seguiran fins 
que hi hagi una solució. El cen
tre i Educació estan buscant-la 
(vegeu el desglossament.) 

FAUNA 

Capturen una 
serp a Gavet 
de la Conca 
I LLEIDA I Els Agents Rurals van 
capturar ahir una serp que ha
via quedat atrapada a la pis
cina d'una casa a Gavet de la 
Conca, al Pallars Jussà. Segons 
va informar el cos de forestals 
a través de les xarxes socials, 
després de comprovar que es 
trobava en bon estat, la van tor
nar a alliberar al medi natural. 
Només durant el mes d'agost, 
els Rurals van gestionar 499 
recollides de fauna salvatge a 

Imatge de la concentració que van dur ahir a terme els estudiants. 

El centre educatiu busca una solució al conflicte 
• Des de la direcció del cen
tre van explicar que treballen 
per buscar una solució des del 
primer dia ja que no és una 
situació desitjada. 

Precisament ahir va tenir 
lloc una reunió amb un ins
pector que van valorar "posi
tivament". Per la seua banda, 
des del departament van afir
mar ahir a aquest diari que 
"la USAV [Unitat de Suport 
a l'Alumnat en situació de 
Violència] activarà el proto
col corresponent per tractar 
aquest cas". 

La situació amb la qual 
es troba aquestes setmanes 

l'Escota Ondara de Tàrre
ga és totalment contrària 
als principis del centre, que 
mitjançant els seus docents 
i els projectes, s'ha conver
tit en un referent a favor del 
feminisme. 

En aquest sentit, la pers
pectiva de gènere és una de 

FEMINISME 

El centre s'ha convertit 
en un referent a favor 
del feminisme amb 
els seus projectes 

RESCATS 

Ferit mentre 
practicava ràpel 
a Fígols i Alinyà 
1 FIGOLSIALINYÀI Els Bombers van 
rescatar ahir una persona que 
va caure mentre practicava 
ràpel a la zona del clot de les 
Tines de Fígols i Alinyà. 

Així mateix, el cos va fer ahir 
una crida perquè les persones 
que aquests dies van a la mun
tanya a buscar bolets adoptin 
mesures de seguretat. Des de 
començament d'any, han res
catat set boletaires perduts o 
accidentat s a les comarques 

les temàtiques més recurrents 
als seus projectes. Per exem
ple, l'any passat, a l'assigna
tura de Projectes Interdis
ciplinaris de tercer curs del 
Grau de Disseny, van portar 
a terme tres accions de guer
rilla com a forma de resposta 
a problemàtiques de gènere 
treballades a l'aula des de les 
disciplines del disseny d'inte
riors i gràfic. Eren: "Si calles, 
ets còmplice" {per visualitzar 
conflictes de g~ere); "Bue
na, bonita y barata" (acció 
al mercat de Torrefarrera), 
i "No és feminista" (per vi
sualitzar micromasclismes). 
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SUCCESSOS 

Onada de 
robatoris en 
urbanitzacions i 
cases d'Aipicat 
S'han registrat 
aquesta setmana 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esqua
dra investiguen una onada de 
robatoris que s'han produït 
aquesta setmana a Alpicat 
i urbanitzacions d'aquesta 
localitat. La policia catala
na havia comptabilitzat ahir 
almenys dos denúncies però 
veïns van afirmar que s'han 
produït quatre robatoris ò in
tents. Els lladres van entrar 
la nit de dimarts a dimecres 
a dos domicilis de la urbanit
zació Terra Baixa quan els in
quilins dormien i, principal
ment, van sostreure'n diners 
i joies. Així mateix, dimecres 
a la tarda van robar en un 
altre habitatge i hi va haver 
un altre cas a la urbanització 
Graó Park. 

Aquests robatoris han 
generat preocupació entre 
els veïns ja que suposa un 
problema d ' inseguretat. 
Els Mossos d'Esquadra han 
recollit les denúncies i han 
obert una investigació per 
intentar identificar i detenir 
els autors. 

CAMPANYA 

Increment de 
controls de trànsit 
a Andorra 
I ANDORRA LA VELLA I La policia 
d'Andorra posa en marxa a 
partir de dilluns una cam
panya per vigilar el consum 
d'alcohol i de drogues entre 
els conductors. L'increment 
dels controls finalitzarà el 
7 de novembre, segons van 
anunciar ahir i amb l'objectiu 
de reduir els accidents provo
cats pel consum d'aquestes 
substàncies. 

tot Catalunya. Un agent rural amb l'animal lleidatanes. Un moment del rescat ahir al matí a Fígols i Alinyà. 
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EMERGÈNCIES 

Sinistre laboral 
a Puigverd 
de Lleida 
1 LLEIDA I Un operari va resultar 
ferit ahir a la tarda per una 
èaiguda a Puigverd de Llei
da, segons van informar els 
Bombers de la Generalitat. 
L'accident laboral es va pro
duir a les 18.15 hores al car
rer Patricio Redondo quan, 
per causes desconegudes, un 
home va caure d'un altura de 
dos metres. 

Al lloc van acudir una am
bulància del SEM i els Bom
bers, que no van arribar a 
intervenir. L'home va ser 
evacuat a l'Arnau de Vila
nova amb ferides de diversa 
consideració. 

PROTESTA 

Bombers 
denuncien falta 
de mitjans 
I BARCELONA I Bombers de la 
Generalitat i de Barcelona 
es van concentrar ahir a la 
plaça Sant Jaume de Barce
lona per recordar el bomber 
mort durant un incendi en 
un taller mecànic a Vilano
va i la Geltrú el passat 17 
de juny. 

Durant l'acte van exigir 
també mesures contra la 
precarietat dels bombers i 
van assegurar que "sense re
cursos no hi ha seguretat". 
Segons els sindicats, la mort 
del company no va ser un fet 
aïllat i es pot repetir. 

INCENDIS EMERGÈNCIES 

------- - - - - - --
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SUCCESSOS ALDARULL 

Clava un cop de puny a un metge 
al CAP de la Pobla de Segur 
Va ser dimarts i la víctima l'ha denunciat davant dels Mossos, que ho investiguen 
li L'agressió no va ser per un tema mèdic sinó per qüestions d'índole personal 

REDACCIÓ 
I LA POBLA DE SEGUR I Un metge va 
ser agredit dimarts per un veí 
de la Pobla de Segur al Centre 
d'Atenció Primària d'aquesta 
localitat del Pallars Jussà. L'al
darull es va produir cap a les 
9.00 hores, segons va avançar 
Pallars Digital. Concretament, 
el ciutadà va clavar un cop de 
puny al facultatiu, que ja ha 
presentat la corresponent de
núncia als Mossos d'Esquadra, 
i va intentar clavar-li més cops 
al caure a terra. Va ser reduït 
per personal del centre i altres 
ciutadans que es trobaven al lloc 
dels fets. Quant als motius de 
l'agressió, fonts policials van in
dicar que no va ser per un tema 
mèdic sinó que hauria estat per 
qüestions d'índole personal. El 
cas ja l'està investigant un jutjat 
de Tremp. 

La denúncia de l'agressió va 
provocar que ahir els ajunta
ment de la Pobla, la Torre de 
Capdella, Salàs de Pallàs, Con
ca de Dalt, Sarroca de Bellera, 
Senterada i l'EMD d'Espuï fes
sin públic un comunicat conjunt 
en el qual denuncien "l'acte 
violent succeït aquest dimarts 
contra el nostre metge, R.M., 
al CAP de la Pobla de Segur 
on, mentre passava consulta, 
va ser agredit en presència de 
la infermera, G.A.". 

Per tot plegat, "condemnem 
tot acte de violència i donem 

Imatge del CAP de la Pobla de Segur. 

SUPORT INSTITUCIONAL 

Set ajuntaments de 
la comarca van fer 
un comunicat de 
suport al facultatiu 

tot el nostre suport al doctor 
i la infermera, aprofitant per 
denunciar i posar en evidència 
la vulnerabilitat a la qual està 
exposat el personal sanitari", 
van afegir. 

Fa just un mes, la Guàrdia 
Urbana va detenir a Lleida una 

dona de quaranta-vuit anys 
acusada d'agredir una inferme
ra del CUAP Prat de la Riba. Va 
ser arrestada com a presumpta 
autora d'un delicte d'atemptat 
contra un funcionari públic. 

Una de les infermeres que hi 
havia al CUAP va explicar als 
agents que una de les usuàries 
l'havia agredit després que, se
guint el protocol Covid, no se 
li permetés l'accés a l'interior 
perquè acompanyés un famili
ar. Segons la denunciant, la do
na va començar a cridar-la i va 
acabar agredint-la físicament, 
donant-li cops i empenyent-la. 

Només dos casos 
denunciats el2020 
a Lleida però 
més insults 
• La pandèmia ha dispa
rat les agressions als sa
nitaris en forma d'insults 
i amenaces, i les que més 
ho han patit han estat les 
metgesses d'Atenció Pri
mària, que suporten el 60 
per cent dels atacs de ciu
tadans crispats. 

De fet, metges de famí
lia de Lleida afirmen que 
han rebut amenaces per 
pacients que diuen que no 
són atesos, ja que la pan
dèmia va anuHar les visi
tes presencials, tot i que sí 
que han estat atesos per 
telèfon. 

No obstant, gairebé cap 
acaba sent denunciada, ja 
que segons va informar 
el març passat el Col·le
gi de Metges de Lleida, 
l'any 2020 tan sols es van 
registrar oficialment dos 
agressions, mentre que 
l'exercici anterior no n'hi 
va haver cap. Segons l'Or
ganització Mèdica Colle
gia!, a Espanya les agres
sions van baixar un 35 per 
cent, amb 441 casos. 

Kids&Us organiza la primera jornada 
familiar de pu.ertas abiertas 

Imatge aèria del foc que es va originar ahir a Castelló de Farfanya. 

Calcinades tres hectàrees de massa 
forestal a Castelló de Farfanya 
I CASTELLÓ DE FARFANYA I Els Bom
bers de la Generalitat van su
focar ahir al migdia un incendi 
que va afectar tres hectàrees de 
vegetació forestal a Castelló de 
Farfanya. 

L'avís d'emergència es va re
bre pocs minuts després de dos 

quarts de tres del migdia, entre 
camps de cultiu. Fins al lloc es 
van desplaçar cinc dotacions 
terrestres i un helicòpter que 
ràpidament van perimetrar la 
zona afectada. Al voltant de les 
quatre de la tarda van donar 
l'incendi per controlat. 

----
Kids&Us, la academia de inglés para niños; organiza 
el próximo sabado 23 la Demo Day, la primera 
jornada familiar de puertas abiertas. En marcha desde 
las diez de la mañàna hasta las siete de la tarde, la 
iniciativa reunira a las famil ias para descubrir de 
manera presencial y en directa el método pedagógico 
único desarrollado por la empresa. 
El evento se celebrara de forma simultanea en los 439 

centres de Kids&Us en España, y esta dirigida a bebés 
y niñDs de entre 1 y 7 años. De esta manera, los 
padres podran poner a prueba la efectividad del 
método aprendizaje Kids&Us, basado en la inmersión 
lingüística y la reproducción natural de adquisición de 
la lengua materna. 
En caso de no pode( asistir, se podria acudir a un 
ensayo de la jornada. 
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El e ar Orígens de Tremp estrena 
un pis per allotjar investigadors 
El Geoparc Orígens de Tremp disposa des d'aquest mes 
d'un pis per allotjar estudiants en pràctiques i investiga
dors. Una alumna de la Universitat Autònoma de Barce
lona serà qui estrenarà aquest equipament. 

sociETAT Gent SEGRE 
Divendres, 22 d'octubre del 2021 

Foto de família dels integrants de l'associació durant la festa de commemoració. 

La Coral Sant Ramon compleix vint anys 

l:' regala caixes de records a 
famílies per facilitar el duel perinatal 
L'hospital Arnau de Vilanova de Lleida ofereix una cai
xa de records a les famílies que han perdut el seu nadó 
durant l'embaràs o al poc d'haver nascut per ajudar-les 
en el procés de dol. 

La Coral Sant Ramon de la 
població del mateix nom va 
organitzar una festa per com
memorar els vint anys de la 
creació. L'acte va incloure un 
dinar a La Mansa, d'aquesta 

localitat, i va comptar amb la 
participació d'una trentena de 
persones, entre cantaires i els 
acompanyants. A l'àpat el va 
seguir un discurs que va repas
sar la història de l'associació, al 

mateix temps que van fer una 
crida per incorporar nous inte
grants. L'acte va reconèixer la 
tasca d'Anna Gascon i Montse 
Vejer, directora i pianista de la 
coral, respectivament. 

La cantant Rozalén, guardonada amb el 
Premio Nacional de Músiques Actuals 2021 Taller de rap del SantJoan de Déu per a persones amb discapacitat 

La cantant Rozalén va ser distingida ahir amb el Premio 
Nacional de Músiques Actuals 2021 per "la seua sensibili
tat i compromís" i per la "qualitat artística del seu treball 
com a compositora i intèrpret", segons el jurat. 

Sant Joan de Déu Terres de Llei
da va organitzar recentment 
un taller de rap en el qual van 
participar pacients de l'entitat 
amb discapacitat inteHectual i 

deu alumnes de l'Escola Antò
nia Simó i Arnó d'Almacelles. 
L'activitat, impartida pel raper 
Joel Prieto, tenia com a objec
tiu potenciar la creativitat ar-

tística d'un grup de persones. 
ateses en el Sant Joan de Déu 
i fomentar la seua capacitat de 
crítica davant de situacions de 
discriminació. 

' HOROSCOP 
ARlES 21 -111 I 19-IV. 
Una oferta tindrà més beneficis dels que 
espereu i les vostres habilitats de nego-

ciació us ajudaran a obtenir el que voleu. No sigui 
tímids i actueu. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Permeteu que Ja vostra feina parli per 
vosaltres. Pressionar algú que no cedirà 

és una pèrdua de temps. Enfoqueu-vos en els 
assoliments i presenteu el que teniu per oferir. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Ocupeu-vos dels negocis i demostreu 
a tots les vostres habilitats, intel-ligència 

i capacitat. No permeteu que ningú us menyspreï. 
Barregeu els negocis amb el plaer. 

CÀNCER 21 -VI I 22-VI I. 
Preneu-vos un temps, observeu el que 
els altres fan i diuen i feu canvis que us 

ajudin a assolir el vostre objectiu. Permeteu que 
us guiï Ja vostra imaginació creativa. 

LLEO 23-VII I 22-VIII. 
Concentreu-vos en el que importa. No 
permeteu que els canvis que fa algú 

interfereixin amb Ja vistra línia de pensament o 
el que esteu buscant. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Inscriviu-vos en seminaris, esdeveni
ments de feina en xarxa, presentacions 

online o qualsevol altra cosa que el connecti amb 
persones de les quals podeu aprendre. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
El coneixement és poder i com més 
sabreu i comprendreu el que està pas-

sant, més fàci l serà aconseguir que els altres 
vegin les coses com vosaltres. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
Un canvi inesperat us agafarà per sor
presa. És millor ser part de la solució 

que quedar-vos enrere. Aneu amb compte i feu 
suggeriments và lids. 

SAGITARI 22-XI I 21 -XII. 
Digueu no a la temptació i a les ofertes 
arriscades. El consell savi vindrà d'algú 

que us coneix des de fa molt temps. Se us ocor
rerà un pla que us pot ajudar. 

'CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Passeu més temps a casa alimentant les 
relacions i fent canvis positius que us 

facin més fàcil la vida. Sigueu innovadors i pre
pareu un pressupost. 

AQUARI20-I I 18-11 . 
No permeteu que un incident emocio
nal us faci anar més lents o arruïni els 

vost res plans. Dediqueu temps i diners a una cosa 
que us satisfaci i marqui la diferència. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Examineu la manera com guanyeu 
diners. Aneu amb compte amb com 

tracteu els altres; un gest incorrecte causarà pro
blemes que poden afectar el vostre futur. 
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