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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Controleu les despeses personals. Con-
centreu-vos en els canvis que puguin

elevar els vostres ingressos. No inicieu una rela-
ció romàntica.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu un pas important. No deixeu que
us pressionin a l’hora de decidir, espe-

cialment si l’assumpte té a veure amb qüestions
mèdiques o financeres. Amplieu interessos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
La confusió ocasionada per canvis in-
esperats a casa o en una relació us crea

incertesa. Pregunteu i arribeu al fons del que
passa per poder avançar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Exploreu nous camins, oferiu idees i
observeu si rebeu alguna cosa interes-

sant a canvi. Aprendreu de les discussions que
tingueu amb gent d’altres cultures.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Us haureu d’enfrontar a gent exigent.
Protegiu la vostra llar, família i finances

de qui intenti convèncer-vos de fer alguna cosa
extravagant.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Assumiu una posició de lideratge si us
interessa el que passa a la vostra co-

munitat. Protegiu el vostre benestar físic i emo-
cional prenent precaucions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Teniu més opcions laborals del que
creieu. Aprofiteu el vostre talent i tro-

bareu formes d’utilitzar les vostres capacitats.
Augmenteu coneixements.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reveleu assumptes personals que us
vanmolestar. La decepció o aturar-vos

us porta a una situació que empitjorarà amb el
temps. No espatlleu les vostres possibilitats.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sorgiran dificultats amb institucions a
causa de la mala informació. Els canvis

que inicieu a casa seran beneficiosos. Destaca
l’amor autèntic.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Mostreu ambició i assumiu el control
de la situació si us ajuda a avançar. Do-

neu una idea innovadora i estimuleu un com-
pany. No feu compres impulsives.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu les coses tan bé com sapigueu i se-
guiu el vostre cor. No permeteu que al-

gú negatiu us impedeixi arribar a l’èxit. Els can-
vis comencen per una acció significativa.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No guardeu secrets ni oculteu informa-
ció a una persona amb qui treballeu.

Algú del passat us oferirà el que us fa falta. L’ho-
nestedat és la clau.

Concert aTorrefarrera del cicle‘Segrià
corals’, ambmés de 200 assistents
Més de 200 persones van assistir diumenge a un concert
coral a l’església deTorrefarrera, amb les actuacions de la
Coral de l’HospitalArnau deVilanova; La Primavera, d’Ar-
tesa de Lleida, i Clavellina, deTorrefarrera.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Meritxell Gené,en una exposició sobre cantautores a la Biblioteca
La Biblioteca Pública de Llei-
da va inaugurar ahir l’exposició
Dones i cançons, que es podrà
visitar fins al 31 d’octubre al
claustre de l’àrea infantil i juve-

nil. La mostra exhibeix fotogra-
fies de 25 cantautores catalanes
captades per Juan Miguel Mo-
rales. Entre elles, la lleidatana
Meritxell Gené, que estava pre-

vist que inaugurés la mostra amb
un concert.A més de Gené, s’hi
poden veure figures que van des
de Núria Feliu fins a Sílvia Pé-
rez Cruz.

Pol Alcalde, l’hereu de les comarques
de Lleida, i Cristina Ribera, la pubilla
PolAlcalde (Rosselló) va ser escollit diumenge hereu de
les comarques lleidatanes i quart fadrí de l’hereu de Cata-
lunya, i Cristina Ribera (Solsona), pubilla de les comarques
lleidatanes i primera dama de la pubilla de Catalunya.

SOCIETATGent

Alliberenaus a la Segarra procedents
del Centre de Fauna deVallcalent
Una trentena de persones es van reunir diumenge a Ri-
ber, a la Segarra, on, amb motiu del Dia Mundial de les
Aus, es van alliberar un mussol, una àguila i tres xots del
Centre de Fauna deVallcalent.

ÒSCAR MIRÓN

Gairebé200 ciclistes
en la pedalada d’Alpicat,
diumenge passat
Uns 190 ciclistes de totes les edats
van participar, diumenge passat, a
Alpicat, en una padalada organit-
zada per l’ajuntament amb motiu
de la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura. Es van traçar dos
rutes, una de familiar i una per a
ciclistes més experts.Abans de co-
mençar, els nens van elaborar un
mural amb més de 300 dibuixos
de bicicletes.

AJUNTAMENT D’ALPICAT

La culturapopularde
Tàrrega es va exhibir a
Bilbao el cap de setmana
La cultura popular deTàrrega va
viatjar el cap de setmana a Bilbao
per participar en les festes Plaza-
rik Plaza, fruit d’un intercanvi amb
l’associació Beti JaiAlai de la capi-
tal biscaïna. La delegació targari-
na, que va agrupar unes 130 per-
sones, va oferir dissabte els balls
del bestiari de Guixanet, protago-
nitzats per l’Àguila, els Cavallets
i LoTossino.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA


