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CaixaForum acull la primera exposició
antològica de Pissarro a Barcelona
Un total de 67 olis de Camille Pissarro procedents de 47
institucions, com el Museu Thyssen-Bornemisza, conformen la primera exposició antològica del pare de l’impressionisme que es va inaugurar ahir a Barcelona.
PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Aymerich (al costat de Mas), Cerón (a baix, primer per la dreta) i Fitó (a dalt, segon per l’esquerra).

Medalla President Macià a tres lleidatans
Els lleidatans Antonio Fitó (72
anys), que durant mig segle va
ser el director general de Semillas Fitó de Bellpuig; RamonAymerich (81 anys), cooperativista de les Garrigues, i Fulgenci

Cerón (67 anys), empresari del
sector de la neteja i fundador
d’Ilerda Serveis, van rebre ahir,
de mans del president de la Generalitat, Artur Mas, la medalla President Macià al mèrit la-

boral. Artur Mas va assegurar
que els guardonats “són un
exemple” i també va destacar
“l’esperit treballador dels catalans per sortir de la crisi econòmica”.
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Donen jocs de taula en català a
instituts de la Franja contra el lapao
La Plataforma per la Llengua va fer ahir donació de jocs
de taula en català a diversos centres educatius de la Franja de Ponent per expressar el seu suport a l’ensenyament
del català i el seu malestar per la llei del lapao.
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Guissona inaugura l’Aula d’Extensió
Cultural amb un ple de participació

Exposició de manualitats de les dones Al-Kaníssia de Rosselló

L’economistaArcadi Oliveres va pronunciar dilluns la conferència inaugural de l’Aula d’Extensió Cultural de Guissona, que oferirà diverses xerrades fins al maig. Les inscripcions estan pràcticament esgotades.

L’associació de donesAl-Kaníssia, de Rosselló, ha organitzat
una exposició de manualitats a
l’ajuntament de la localitat amb
motiu de les festes del Pilar, que

es van celebrar el cap de setmana.
La mostra acull manualitats,
peces de patchwork, de puntes
de coixí, peces del taller de cos-

tura, complements de llana i fotografies de manicura. Tots els
articles exposats s’han realitzat
a través de diversos cursos al
llarg de l’any.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Els canvis emocionals són inevitables i
us beneficiaran si sou honestos en la
forma de sentir i precisos a l’hora d’expressar
què desitgeu.
TAURE 20-IV / 20-V.
Barregeu coses velles amb coses noves. Reuniu-vos amb gent en llocs del
passat i guanyareu perspectiva en una relació o
situació que afronteu. Parleu amb sinceritat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Manteniu la calma. Escolteu amb atenció i responeu amb precisió. Podrien
malinterpretar-vos si no sou clars respecte al que
voleu. Allunyeu-vos d’accions agressives.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Feu plans especials amb un amic. Utilitzeu referències del passat per complaure algú. Penseu creativament o participeu
en un projecte nou.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podríeu ser considerats responsables
d’errors, problemes o deures d’algú altre. Sigueu clars respecte al que podeu fer. Manteniu-vos ferms en l’amor.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Tindreu el control de la situació en la
mesura que sigueu incansables quan
es tracti de decisions i de gestionar assumptes
que puguin alterar els vostres negocis.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu el vostre cor, però no reaccioneu amb desmesura. Feu un pas enrere i fixeu-vos en la manera com podeu treure
profit de la situació.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Obriu la ment i compartiu pensaments
i emocions amb algú pròxim. Canvis
interessants a casa us aproximaran a algú que
us importa.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu un moviment, especialment quan
es tracti de la vostra vida personal o
domèstica. No deixeu que la manipulació emocional us faci decidir equivocadament.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Utilitzeu el vostre encant per guanyar
confiança i respecte de la gent amb
qui tracteu. Manteniu la ment oberta i feu el millor sense exagerar.
AQUARI 20-I / 18-II.
Observeu de prop el que fan i diuen
els altres. Protegiu els vostres interessos i adopteu precaucions contra qui intenti manipular la situació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els assumptes sobre relacions emocionals són difícils de gestionar. No tindreu un panorama clar respecte als sentiments
d’algú. Preneu precaucions.

