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LLEIDA, DE FESTA 

En format redu'it. Agramunt acull el tradicional Tradi-Sió en una format més redu"it pel coronavirus. No hi va 
haver cercavila i el públic es va asseure en cadires separades que previament havia reservat. 

El coronavirus no pot amb el Tradi-Sió 
REDACCIÓ 
1 AGRAMUNT 1 La cultura popular 
es va apoderar ahir de les festes 
d'Agramunt amb el tradicional 
Tradi-Sió que, en aquesta edició, 
va ser més redult de }'habitual 
com a mesura de preven ció per 
la Covid-19. Així, no hi va haver 

cercavila i l'acte es va concen
trar en unes quantes exhibicions 
de balls a la pla~a de l'Església, 
sota !'atenta mirada de la imatge 
de la Verge del Socors i amb els 
assistents asseguts en cadires 
que previament havien reser
vat. Va destacar el hall de l'Aliga 

d'Agramunt, que va commemo
rar el se u 25 aniversari. També 
van prendre la pla~a els gegants 
Rei de Tremissen i la Delfina i 
el Drac Agremont dels Diables 
l'Espetec així com els seus taba
lers. I hi va haver un concert de 

-gralla amb Els Carreters. 

SEGRE 
Dilluns, 7 de setembre del2020 

Sopar amb música. Els ve·ins de Castelldans van gaudir divendres d 'un 
sopar amenitzat pel duo Julio i Lidia, de Bellaguarda. 

nogueratv.cat segriatv.cat 

urplltv.cat 



1 30 1 GUIA. 

La lleidatana phona emociona el Cafe del 
Teatre en la tornada a l'activitat de la sala 
La cantant i compositora lleidatana Éphona va emocionar 
ah ir el públic del Ca fe ·del Teatre en la que va ser l'actua
ció que va marcar la tornada de l'activitat a aquest espai 
cultural de la capital del Segria. 

Presenten a telldans 'Art i Solidaritat' 
contra les malalties infantils 
L'ajuntament de Castelldans va presentar dissabte el 
projecte Art i S olidaritat, amb el qual recaptara fons per 
ajudar les famílies del poble amb menors afectats per 
malalties greus de llarga durada. 

Els supervivents de 'La Isla de las 
Tentaciones' donen per acabat el seu idil·li 
José i Adelina, !'única parella que va sobreviure al reality 
de La Isla de las Tentaciones, van anunciar dissabte a 
través de les xarxes socials que han posat punt final al 
seu idiHi. "Estan sent dies düícils", van admetre. 

' HOROSCOP 

socrETAT Gent SEGRE 
Dilluns, 7 de setembre del 2020 

L'actriu anglesa Vanessa Kirby, durant la presentació de la pel·licula 'Pieces of a Woman'. 

Una denúncia iraniana sobre el 
treball infantil pugna pel Lleó d'Or 
Bona acollida del Festival de Venecia a 'Pieces of a Woman' 

El Festival de Venecia va pre
sentar ahir la peUícula Khor
shid (Els fills del sol), una peHí
cula iraniana que denuncia l'ex
plotació laboral deis nens i les 
seues penoses condicions i que 
competeix pel maxim guardó, 
el Lleó d'Or. "És una realitat 
amarga( ... ). Fa uns,anys vaig 
anar a treballar a l'India i alla 
la situació dels nens és catastro
fica. Ara com ara, a tot el món, 
no només a l'Iran, lamentable-

ment a nivell economic i polí
tic els febles són cada vegada 
més febles", va dir el director, 
Majid Majidi. Aíxí mateix, Luca 
Guadagnino va presentar un 
documental sobre Salvatore 
Ferragamo, que va crear tot un 
imperi amb les seues sabates, 
pero pera aixo va haver primer 
de provar sorts, caure, arriscar i 
innovar. Guadagnino va aprofi
tar la presentació del documen
tal a la Mostra de Venecia per 

assenyalar que l'organitzacíó 
del Festival de Sant Sebastia, en 
el qual exercira coma president 
del jurat, sera "tan impoHuta" 
com la del festival italia. D'al
tra banda, dissabte es va visi
onar la pel·lícula del director 
Kornél Mundruczó Pieces of a 
Woman, la baixada als inferns 
d'una parella destrossada per un 
avortament que competeix pel 
Lleó d'Or i que va sorprendre al 
públic del certamen italia. 

Una mostra fotografica a 
Tremp recullla vida del 
poeta Joan Subirana 
El Casal Cultural de Tremp va in
augurar dissabte una exposició 
grafica que commemora el cent 
aniversari del naixement del poe
ta local Joan Subirana, en el marc 
de la seua festa major. La mostra, 
que porta el títol de ]oan Subirana: 
Una vida filantparaules, repassa 
la trajectoria vital d'aquest artista 
i estara o berta al públíc fíns al pro
xim 1 de novembre. 

ARIES 21- 111 1 19-IV. CANCER 21-VI/ 22-VII. BALAN~A 23-IX 1 22-X. CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Seguiu el vostre camí. Feu cas de les 
instruccions i aveniu-vos amb els altres. 

Permeteu que el vostre encant us gufi i el conei
xement sigui la vostra tarja de presentació. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Poseu-ho tot a lloc abans de fer una 
jugada. Utilitzeu les situacions inespe-

rades a favor vostre i busqueu la manera d'incor
porar el que trobeu en els vostres pla ns. 

Preneu el control de la vostra vida. Si 
espereu que algú faci el primer pas, us 

enutjareu i quedareu ressentits. No permeteu 
que algú del passat us enganyi amb un canvi. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Feu un canvi perque és el correcte, no 
perque algú us pressiona. Assumiu la 

responsabilitat per les vostres accions i per la 
forma en que tracteu els altres. 

Si no us agrada el que veieu, digueu-ho. 
Use u el vostre poder de persuasió per 

convencer els altres que facin el correcte. Podeu 
marcar la diferencia si oferiu suggeriments. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21 -XI. 
Teniu la idea correcta i podeu produir 
un canvi positiu, pero també heu d'anar 

amb compte de no ignorar els senyals que pu· 
guin ser perjudicials pera la vostra salut. 

La millor manera de produir canvis po
sitius a la llar és ser ferms i fer la feina. 

Compartiu idees i plans amb algú que estimeu i 
obtindreu el suport que voleu. 

AQUARI 20-1 1 18-11. 
Penseu dos vega des abans d'entrar en 
una discussió amb algú que no compar-

teix creences o valors. Dediqueu més temps a 
treballar en els guanys i el creixement. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. VERGE 23-VIII 1 22-IX. SAGITARI22-XI 1 21-XII. PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Poseu en marxa un pla que ajudi a re
d u ir els deutes. Proveu de reduir l'estres 

- fent el que és correcte 1 millor pera vosaltres. No 
permeteu que ningú us convencí. 

Obtingueu informa ció que us ajudi a 
guanyar terreny personalment i profes-

sionalment. El coneixement és poder, indepen
dentment de l'etapa de la vida que viviu. 

Preneu-vos seriosament la salut. Algú 
de qui menys us ho espere u us portara 

pel mal camí. Verifiqueu la informació. Sigueu 
responsables de les vostres accions. 

Considereu maneres alternatives de 
guanyar més diners. La informació que 

pot portar a una millor posició conduira a una 
oferta si us reconnecteu amb un col·lega. 
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