
36 GUIA
SEGRE

Dimarts, 10 de març del 2015

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Us convé un canvi personal. Observeu
la vostra situació de manera realista i

feu el millor per a vosaltres. Sorgeix l’amor i el
vostre encant atraurà algú especial.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Oferiu assistència a qui tingui dificul-
tats per comprendre una habilitat ne-

cessària per tirar endavant. Les vostres accions
amables resultaran en amistats duradores.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Entreu en acció i tingueu les coses en
marxa. La vostra originalitat atraurà in-

terès pel que mireu d’obtenir. Participar d’una
causa en què creieu estimularà noves amistats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Ateniu-vos al quemillor feu. No deixeu
que les crítiques us aturin o us arruïnin

l’autoestima. Treballeu tranquil·lament en una
idea creativa. Recuperareu la confiança.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Teniu el que cal per concretar coses. Si-
gueu qui hi ha al capdavant fent sug-

geriments o organitzant plans i esdeveniments
que ampliïn les vostres relacions.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Examineu els temes financers. Si no
heu estat conformes amb una inversió

o tracte que us van oferir, preneu temps per re-
negociar o fer canvis que us puguin ajudar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sou els millors per prendre el control i
mantenir-vos al cim de qualsevol situ-

ació amb un negoci o soci personal que neces-
sita orientació. Afronteu les preocupacions.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Les emocions seran difícils de contenir.
Si estimeu algú, feu-l’hi saber. Dueu a

terme canvis positius a casa. Respecteu el pres-
supost.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu fer canvis positius a casa. Re-
connectar-vos amb gent del passat o

planejar vacances us inspirarà per ocupar-vos de
les vostres responsabilitats.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us sentiu pressionats a fer una co-
sa per a la qual no esteu preparats. Evi-

teu confrontacions emocionals amb les perso-
nes quemés aprecieu. Protegiu els vostres béns.

AQUARI 20-I / 18-II.
Preneu-vos temps per ordenar-ho tot.
Reviseu els papers i busqueu oportu-

nitats que puguin portar-vos a guanyar més.
Concentreu-vos en vosaltres. L’amor millora.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No retalleu despeses o us criticaran. Hi
haurà problemes al viatjar o al tractar

amb superiors si sou evasius o enganyosos. Ex-
pliqueu bé les intencions per evitar malentesos.

SOCIETATGent

Jornadade treball

deMonitors Starlight
delMontsec

L’EspaiTransmissor delTúmul
de Seró, aArtesa de Segre, va
acollir ahir la primera jorna-
da de treball de Monitors Star-
light del Montsec, amb una
quinzena de participants. El dia
va començar amb una visita a
l’EspaiTransmissor i va comp-
tar també amb una conferèn-
cia a càrrec de Salvador Ribas,
director científic del ParcAs-
tronòmic del Montsec.

Els premiats, Espinàs, Català i Rodés, ahir amb la presidenta del Parlament i el president Artur Mas.

ACN

là és la “resistència contra la
brutalitat” i el doctor Rodés és
un “lluitador científic a favor
de la supervivència”.

Per la seua part, el doctor Jo-
an Rodés va agrair públicament
a tots els membres de la Uni-
tat de Patologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona la seua“ex-
cel·lent activitat investigado-
ra”, que va fer que durant

aquests anys s’arribés a un gran
nivell. “És per tant lògic que
vulgui que aquesta Medalla
d’Or sigui compartida per tots
i cada un dels membres de la
unitat”, va assegurar. Final-
ment, Margarita, filla de Neus
Català, va llegir el discurs
d’agraïment de la seua mare,
que va voler dedicar la Meda-
lla d’Or a les seues companyes

en l’horror nazi, les que es van
quedar en aquells camps de la
mort i les que van sobreviure i
van jurar testimoniar els fets.
“Elles van dedicar la seua vi-
da al servei de la memòria. La
necessitat de transmetre ve del
desig de comprendre i de no
oblidar mai més. La preserva-
ció de la memòria és una obli-
gació cívica”, va concloure.

ACN

❘ BARCELONA ❘ La supervivent de
camps de concentració nazis
Neus Català, l’escriptor i peri-
odista Josep Maria Espinàs i el
doctor Joan Rodés van ser ho-
norats ahir amb laMedalla d’Or
de la Generalitat en reconeixe-
ment a les seues respectives tra-
jectòries en el camp de la llui-
ta per les llibertats democrà-
tiques, la literatura i la medici-
na. Els tres homenatjats van re-
bre aquest guardó –que se’ls va
atorgar el passat 3 de març– al
Saló Sant Jordi del Palau de la
Generalitat de mans del pre-
sident,Artur Mas.

JosepMaria Espinàs va agra-
ir el reconeixement, va recor-
dar que l’origen de la paraula
medalla ve demetall i va dir en
aquest sentit que avui hi ha dos
metalls que semblen “bàsics”,
el ferro i l’or. “Agraeixo pro-
fundament que el Govern de
la meua nació em recordi amb
aquesta medalla i m’exigeixi
que hem de resistir amb la du-
resa del ferro si volem aconse-
guir el premi de l’or, que és com
dir la independència”, va afir-
mar. Espinàs va recordar que li
van tocar temps difícils, “com
a tot aquell qui volgués mani-
festar-se en català”, i va afegir
que comparteix amb els altres
dos premiats la característica
de la “tenacitat”, ja que igual
que ell ha continuat escrivint
en la seua llengua, Neus Cata-

Medalla a tres trajectòries d’or
La Generalitat reconeix la lluitadora per la llibertat Neus Català, l’escriptor Josep Maria
Espinàs i el doctor Joan Rodès || ArturMas els entrega els guardons al Saló Sant Jordi

Medallad’Orde la
CiutatdeBarcelona
pera la Salsetadel
Poble Sec i Plateria

■ El cofundador de la Sal-
seta del Poble Sec, Salvador
Escribà, originari de Bell-
lloc, va rebre ahir la Meda-
lla d’Or al Mèrit Cultural
–que atorga l’ajuntament de
Barcelona– en representa-
ció de tot el seu grup musi-
cal. També va obtenir la ma-
teixa distinció l’Orquestra
Plateria.A les dos formaci-
ons se’ls reconeixia la seua
contribució a la cultura, la
música, el ball i la festa al
carrer. L’actor Carles Flavià
va glossar la Plateria; i el pe-
riodista i escriptor Joan-Ig-
nasi Ortuño en format d’au-
ca i juntament amb un acor-
dionista ho va fer de la Sal-
seta del Poble Sec. L’acte es
va tancar amb l’actuaciómu-
sical de les dos orquestres
guardonades. L’alcalde de
Barcelona, XavierTrias, va
afirmar que era un home-
natge a tots els músics que
han format part de l’Orques-
tra Plateria i de la Salseta
del Poble Sec, però també
als qui han estat organitzant
concerts i fet quilòmetres de
carretera.
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