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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Reuniu-vos, preneu part en funcions i
treball en xarxa. Disfruteu de projectes

orientats a usar la creativitat. El canvi és als vos-
tres astres, heu de fer el primer pas.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Els problemes personals afectaran la
vostra feina i productivitat. Heu de

mantindre separada la vida privada. Evitar una
decisió precipitada us canviarà la dinàmica.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No deixeu que la decepció us faci anar
lentament. Useu l’enginy i l’adaptabi-

litat per avançar amb la gent amb qui podeu
comptar o sense. Sortiu i feu nous amics.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Podeu fer la diferència si compartiu co-
neixements i experiència amb els al-

tres. L’amistat està en alça i fareu relació amb qui
comparteixi les vostres preocupacions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Avalueu la vostra situació i prepareu-
vos per entrar en acció o rebreu críti-

ques per no fer la vostra part. Les emocions se-
ran a prop de la superfície.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Interactuar amb els altres us portarà a
noves empreses i amistats. El que

aprengueu ara us ajudarà a elegir amb astúcia
la gent amb qui us associeu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Les decisions emocionals acabaran
sent costoses. Gastar massa en el que

no necessiteu s’ha d’evitar. Ocupeu-vos d’apren-
dre d’altres cultures.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Heu de treballar diligentment si voleu
mantindre la posició i posar-vos en si-

tuació d’avanç. No compartiu les idees o algú
s’emportarà el crèdit pel que feu vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Millorar la casa, una mudança o inver-
sions resultaran bones decisions. Po-

deu guanyar diners, però també perdre’n si no
els poseu en lloc segur.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No dubteu de respondre preguntes.
Mantindre els pensaments a la vista us

permetrà relacionar-vos més bé amb els altres i
tindreu més possibilitats en l’amor i els diners.

AQUARI 20-I / 18-II.
Sigueu creatius i intenteu trobar la ma-
nera de conservar les coses a casa. Ex-

poseu com voleu que es portin a terme els fets
a casa o amb els diners.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Pèrdues i guanys són freqüents. Pen-
seu-vos-ho dos vegades abans de fer

un pas costós. Una relació amorosa pot resultar
excitant, però no permeteu que us empobreixi.

SOCIETATGent

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

L’hereu i la
pubilla de
Rosselló, entre
elsmillors
Representants de
Lleida a Calella

Dos joves de Rosselló, Joel
Farran i ElisaVives, van ser
elegits diumenge passat a Ca-
lella, al Maresme, l’Hereu i la
Pubilla de Lleida 2012, res-
pectivament.A més, l’Elisa
va ser elegida segona dama
d’honor de la Pubilla de Ca-
talunya, mentre que el Joel
es va convertir en el quart fa-
drí en la categoria dels hereus
catalans. PolVila Oriols, de
Puig-reig, i Nor Sidki Rius, de
Manresa, van ser els guanya-
dors dels títols d’Hereu i Pu-
billa de Catalunya, respecti-
vament, d’entre els 29 nois i
les 33 joves presentades al
certamen. S’ha de destacar
que els participants van pas-
sar dissabte uns exàmens es-
crits i orals sobre coneixe-
ment de la cultura catalana.
Els dos joves de Rosselló van
acudir a la cita acompanyats
de representants municipals.
El regidor de Festes, Jaume
Borrero, va destacar “la bo-
na representació que la jo-
ventut de Rosselló ha tingut
amb l’Elisa i el Joel, que van
demostrar un molt bon co-
neixement de la cultura cata-
lana”.Joel Farran i Elisa Vives, de Rosselló, elegits hereu i pubilla de Lleida.

L’IESMariaRúbies, a lamostra d’Antonio López a la Fundació Sorigué
Mig centenar d’alumnes i profes-
sors de l’Institut Maria Rúbies de
Lleida, juntament amb familiars,
van visitar diumenge passat l’ex-
posició de l’artistaAntonio Ló-

pez a la Fundació Sorigué, en el
marc de les jornades culturals or-
ganitzades pel centre educatiu.
El grup va disfrutar d’una visita
guiada per aquesta exposició de

l’obra d’un dels millors artistes
contemporanis espanyols, inau-
gurada el passat mes de maig i
que estarà oberta fins a finals de
mes.

IES MARIA RÚBIES

Pinturesde l’artista JosepGiribet,
alMuseuComarcalde l’Urgell
L’artista deTàrrega Josep Giribet va inaugurar el cap
de setmana passat l’exposició Estudis de llum i color al
Museu Comarcal de l’Urgell, amb 18 pintures de pai-
satges urbans i rurals i d’escenes quotidianes.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Tornabous, solidària amb la diabetis
dins dels actes de la festamajor
Unes 500 persones van participar diumenge en un
acte solidari per recaptar fons per a la diabetis en el
marc de la festa major deTornabous. Els diners es des-
tinaran a la investigació d’aquesta malaltia.

ADC LLEIDA

IES JOAN ORÓ

Premide
ciència per a
un professor
del JoanOró

El professor de l’Ins-
titut Joan Oró de
Lleida Laureà Hu-
guet va guanyar el
cap de setmana pas-
sat el primer premi
de demostracions de
física amb el treball
titulatUnmón elèc-
tric al certamen Ci-
encia enAcción, ce-
lebrat al CosmoCai-
xa d’Alcobendas, a
Madrid.


