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Èxit devendes de samarretes depromoció
del pallarès amb algunes talles esgotades

Marató de bitlles a Ivars d’Urgell
Unes 140 persones procedents
de clubs de tot Catalunya van
participar ahir en l’onzenaMa-
rató Nacional de Bitlles d’Ivars
d’Urgell.
L’acte, organitzat pel Club

de Bitlles de la localitat, va
comptar amb la visita, al ma-
tí, del president de la Dipu-
tació, Joan Reñé, acompanyat
per l’alcalde del municipi, Ra-
mon Maria Guiu.

La marató se celebra al parc
de l’Ermita de la Mare de Déu
de l’Horta des de les 9 del ma-
tí fins a la 9 del vespre. Els par-
ticipants es van protegir del
sol amb unes carpes.

L’Associació Cambuleta i l’Espai Nòmada han posat en mar-
xa el projecte parlapallares.cat amb l’objectiu de donar a co-
nèixer paraules pallareses. Des de fa uns dies, han posat a la
venda samarretes i algunes talles ja estan esgotades.

SOCIETATGent

Unmoment de la marató de bitlles d’Ivars d’Urgell, que es va portar a terme ahir.

JOAN GÓMEZ

AMADO FORROLLA

La partida de les Canalsde Lleida
celebra la novena trobada veïnal
La partida de les Canals va celebrar ahir una trobada veïnal
amb la participació de més d’un centenar de persones. El pre-
sident, Josep Giron, va dir que cada cop hi queden menys ve-
ïns i que hi ha cases abandonades que han estat okupades.

KAREL PRINSLOO/EFE

Isabel II celebra el
86è aniversari amb
una desfilada
militar a Londres

Ambmolta pompa i formali-
tat, la reina Isabel II va pre-
senciar ahir, al centre de Lon-
dres, la tradicional desfilada
militar que cada any marca
l’aniversari oficial de la sobi-
rana (86 anys), acompanya-
da, en aquesta ocasió, del seu
espòs, el duc d’Edimburg, re-
cuperat d’una infecció de bu-
feta.

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Combineu el passat, pre-
sent i futur i en sortireu

beneficiats. Un vell objectiu revis-
cut i promogut demanera actualit-
zada, us porta a l’èxit. Que les vos-
tres arrels us guiïn.

TAURE 20-IV / 20-V.
Estudieu amb deteniment
els pros i contres d’una

iniciativa que teniu. El que us ofe-
reixin potser no és tant com volen
fer-vos creure. No us sentiu pressi-
onats a prendre una decisió.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les preguntes us faran
donar voltes al cap. No

permeteu que la confusió i la pres-
sió us facin prendre males decisi-
ons. Preneu-vos un descans i no feu
res que us posi en posició inflexible.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Sigueu líders en grups o
organitzacions. La vostra

percepció, coneixement i experièn-
cia creixeran si actueu anticipada-
ment. Unamudança elevarà el vos-
tre esperit i inspirarà bones idees.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aneu lentament quan
tracteu amb familiars o

amb la parella. Observeu i espereu
a fi d’evitar discòrdies. Podeu espe-
rar motius ocults en algú del vostre
passat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Feu plans que us posin en
contacte amb gent creati-

va que contribueixi amb la vostra
vida i objectius. Participar en una
cosa interessant ha de figurar a la
vostra agenda.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Seran qüestionats con-
tractes, acords i assump-

tes de diners. No feu promeses fins
a conèixer tots els fets i números. El
canvi és necessari. Confieu en la in-
tuïció.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Concentreu-vos en relaci-
ons i canvis que puguin

millorar la vostra llar. Modificar l’es-
til de vida millorarà les vostres rela-
cions així com el benestar físic i
emocional.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Apunteu-vos en un esde-

veniment, activitat o curs que us
ajudaran a desenvolupar les habili-
tats necessàries per buscar un nou
interès. Disciplina i treball en grup
us faran guanyar diners.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu millores valuoses a
casa, en la vida amorosa o

en el benestar físic o emocional.
L’idil·li us portaria a un millor estil
de vida amb algú que us agrada.
Realitzeu un viatge curt.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No accepteu el xantatge
emocional. Escolteu però

no us comprometeu en una discus-
sió sense sentit. No tothom té mo-
tius correctes ni desitja donar tant
com vosaltres oferiu.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
No sentiu que ho heu de
compartir tot amb tot-

hom. Manteniu-vos a prop del vos-
tre cercle d’amics. Eviteu qui perse-
gueix decididament el vostre inte-
rès. Manteniu els plans en secret.

Rosendo Manrique
Resaltado


