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HORÒSCOP

ÀRIES 23-III / 20-IV.
Prepareu-vos per fer front a un
canvi. Les coses bones sorgei-
xen d’una font inusual. Cal do-

nar i rebre, encara que de moment no sem-
bli just.

TAURE 21-IV / 21-V.
Vigileu els altres. Hi podria ha-
ver problemes al viatjar o amb
les autoritats. Un assumpte se-

cret es revelarà, cosa que us molestarà. Mi-
reu de no mostrar els vostres sentiments.

BESSONS 22-V / 21-VI.
La incertesa que causa un cone-
gut ha de ser analitzada. Parleu
amb algú que us conegui a tots

dos i aconseguireu respostes apropiades per
decidir el vostre pròxim moviment.

CÀNCER 22-VI / 23-VII.
Si deixeu que les emocions us
desconcertin, acabareu discu-
tint amb una persona estimada.

Els gelos i la tossuderia s’han de deixar de
banda. No gasteu massa diners.

LLEÓ 24-VII / 23-VIII.
Digueu el que penseu i tingueu
les coses acabades. No podeu
avançar si no aclariu els vostres

assumptes. No us agradarà el resultat, però
us deixarà lliures per actuar al vostre gust.

VERGE 24-VIII / 23-IX.
Prepareu-vos per disfrutar amb
els amics i la família. Les idees
que resultin de la conversa us

portaran a interessants perspectives. No
comprometeu els vostres diners.

BALANÇA 24-IX / 23-X.
No deixeu que l’actitud d’algú
eviti que compliu els vostres
somnis. Les discussions obertes

ajuden, però, si causen ira, és millor continu-
ar sol i satisfer les pròpies necessitats.

ESCORPIÓ 24-X / 22-XI.
Confieu en vosaltres, no en qui
fa comentaris però no treballa.
Si sou apassionats sobre el que

mireu d’aconseguir, trobareu la forma que
arribi a bon terme.

SAGITARI 23-XI / 22-XII.
Us sentiu pressionats entre el
que voleu i el que se suposa
que heu de fer. Si actueu sense

pensar empitjorareu els vostres problemes.
Treballeu en el que s’espera de vosaltres.

CAPRICORN 23-XII / 21-I.
Voldreu reavaluar el que vau fer
en el passat per no cometre els
mateixos errors.Tindreu proble-

mes amb amics si no els vau tractar justa-
ment.

AQUARI 21-I / 19-II.
S’atansa una oportunitat, accep-
teu-la i aporteu-hi tot el que pu-
gueu. Useu la vostra ment crea-

tiva per elaborar idees que coincideixin amb
els plans que puguin presentar-vos.

PEIXOS 20-II / 20-III.
Treballeu una mica més i serà
impossible que la gent ignori el
vostre talent i les possibilitats

que poseu sobre la taula. Escolteu ofertes,
però no decidiu precipitadament.

Agramunt regala 116 joguets
per a nens amb pocs recursos
� AGRAMUNT � Les famílies amb
pocs recursos d’Agramunt
també veuran als seus fills
obrir joguets aquest any,
gràcies a la campanya de
Creu Roja que ha reunit 116
paquets, informa Laura Far-
ré. Cada nen, d’entre 0 i 12
anys, va recollir dissabte un
parell de joguets amb els
seus familiars a l’ajuntament,
que ha col·laborat per prime-
ra vegada amb aquesta cau-
sa. D’altra banda, l’associació
cultural Lo Raier, juntament
amb l’església de Sant Pau,
ha repartit regals i aliments a
la Mariola de Lleida.

SOCIETAT Gent

Conte en pallarès sobre els evadits a Sort
� SORT � El cine Els Til·lers de Sort va acollir dissabte la presentació del llibre Lo padrí James, escrit
en pallarès. Es tracta d’un conte infantil que té com a objectiu que els més petits entenguin què
van ser les evasions. Es tracta d’un projecte de la presó museu Camí de la Llibertat.

Sam Shepard,
arrestat per
conduir ebri
� ILLINOIS � L’actor i drama-
turg Sam Shepard va ser
arrestat a Illinois acusat de
conduir ebri i amb excés
de velocitat. Shepard, de
65 anys, va dir a la policia
que passava pel poble
quan va parar en una ta-
verna.

Els Obama es traslladen a un
hotel de Washington fins al dia 20
El president electe dels EUA, Barack Obama, i la seua famí-
lia s’han traslladat a l’històric hotel Hay-Adams deWashing-
ton, on residiran fins que Obama prengui possessió del seu
càrrec el pròxim 20 de gener.

Dos mil persones veuen els diorames
� LLEIDA � Prop de 2.000 persones han visitat l’exposició de dio-
rames que el pessebrista de Tàrrega Josep Ramon Trilla ex-
posa al Peu del Romeu. Es tracta d’un conjunt de dotze dio-
rames bíblics amb diverses escenes.

Els nens d’Agramunt també van rebre regals.

L’associació cultural Lo Raier va entregar regals i aliments a famílies necessitades de la Mariola.


