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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Fareu una millor feina si desitgeu ac-
ceptar alguns dels suggeriments que

us facin així com sumar un toc personal al que
realitzeu. No us enfadeu i oferiu paciència.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Connectar-vos amb vells amics us por-
tarà records amables. Us sorprendreu

al veure com de fàcil és recollir el que vau deixar
enrere. Viatgeu, comuniqueu-vos i sortiu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Compte en qui confieu quan es tracta
d’inversions i temes de diners. Llegiu

la lletra petita i no us afanyeu a firmar un con-
tracte. No temeu fer canvis sobtats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Nerviosisme, estrès, ansietat, tots s’han
de mantenir a distància. Feu el possi-

ble per relaxar-vos. La meditació o una cosa que
us doni felicitat han de figurar a l’agenda.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Necessiteu un canvi. Busqueu alterna-
tives positives que us posin en forma.

Discutiu plans amb algú en qui confieu i n’obtin-
dreu una retroalimentació interessant.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Discutiu plans personals i preneu
temps per alimentar una relació im-

portant. Atendre el vostre aspecte i fer un esforç
per ser més atractius no passarà inadvertit.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Participeu del que impliqui exigència
física, com la dansa, córrer, nadar o

qualsevol activitat que us tingui en moviment i
lluny de problemes.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Planegeu el dia. L’organització us aju-
darà a assolir la vostra meta. Ocupeu-

vos d’ampliar la consciència i aprendre noves ha-
bilitats. Preneu-vos unes breus vacances.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu fer unmoviment professional o
millorar el vostre estatus o reputació

posantmés temps i esforç a acabar projectes. No
us passeu amb les despeses.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Parleu clar i digueu què desitgeu i es-
pereu dels companys personals i pro-

fessionals. No tindreu tot el que anheleu però
sereu capaços de negociar satisfactòriament.

AQUARI 20-I / 18-II.
Els esdeveniments socials i l’entreteni-
ment haurien de ser prioritaris. És im-

portant compartir amb la gent quemés estimeu.
Fer coses amb joves us donarà alegria.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No admeteu menys. Si plantegeu un
bon pla, hauríeu de ser capaços de

convèncer els altres de donar-vos el que desit-
geu. Busqueu gent del passat.

Gran festa de final de curs de les
Escoles Especials de laDiputació
El complex de la Caparrella va acollir ahir a la tarda la fes-
ta de final de curs de les Escoles Especials de la Dipu-
tació de Lleida. Els alumnes van demostrar les seues ha-
bilitats amb el ball i l’esport.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Final de curs a l’Auditoride l’escola demúsicaPonsRoselló
L’Auditori Enric Granados de
Lleida va acollir ahir el concert
de final de curs de l’escola de
música Pons Roselló amb un va-
riat repertori de música clàssi-

ca, moderna i jazzística. Els
alumnes de totes les edats, des
dels més petits acompanyats
dels seus pares, van sortir a l’es-
cenari en diverses formacions

i agrupacions amb actuacions
destacades, com la del grup de
música moderna amb pianos i
guitarres elèctriques o el cant
coral.

AMADO FORROLLA

JosepMinguellpresenta a Tàrrega el
seu llibre sobre lapinturamural al fresc
L’artista Josep Minguell (a la foto, 2n per l’esquerra) va
presentar dijous aTàrrega el seu llibre Pintura mural al
fresc, editat per la Universitat de Lleida, en què detalla
aquest procés creatiu en la història i la seua experiència.

SOCIETATGent

Classe de ioga de pares i fills a l’escola
bressolPasaPasdeRosselló
Pares i alumnes de l’escola bressol Pas a Pas de Rosselló
han participat aquesta setmana en una sessió de ioga con-
junta. Durant el curs, els petits han practicat aquesta tèc-
nica relaxant una vegada per setmana.

MAGDALENA ALTISENTAJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

L’actor Cesc Casanovas,
professor per un dia a
l’escola Ciutat Jardí
L’actor dels programes deTV3 Po-
lònia (FerranAdrià) i Crackòvia
(Zubi) Cesc Casanovas i el també
intèrpret i director de teatre Quim
Dotras van protagonitzar ahir un
taller per als alumnes de quart i cin-
què curs de l’escola Ciutat Jardí de
Lleida. Els nens s’ho van passar pi-
pa.Tos dos actors tenen previst un
projecte conjunt per a la pròxima
tardor.

ITMAR FABREAGAT

INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

ElManuel deMontsuarpremia alumnes per treballs d’investigació
L’institut Manuel de Montsuar
va distingir recentment els gua-
nyadors de la primera edició
dels seus premis als treballs d’in-

vestigació, part dels quals por-
ten el nom de professors del cen-
tre ja morts.
Els premiats sónVíctorAlcà-

zar, Laia La Rosa,Arnau Cos-
tes, Àlex Roman, Roger Miret,
Xavier Escribà, QuimAguiló i
Laura Banyeres.


