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ÀRIES 21-III / 19-IV.
No confieu en qualsevol persona ni us
comprometeu emocionalment o finan-

cerament. Protegiu la vostra reputació i segure-
tat. Lluiteu pel futur.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Lluiteu per crear unmillor clima i rebreu
una resposta favorable. Sorgiran discus-

sions si no preneu la precaució d’apartar individus
tossuts i bel·ligerants.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Permeteu que la vostra adaptabilitat
parli per vosalstres. Atraureu l’atenció

i assistència necessàries per materialitzar projec-
tes professionals.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Observeu amb realisme el que inten-
teu aconseguir i ajusteu els vostres

plans a la situació econòmica. La vostra habilitat
per raonar us proporcionarà ajuda i diners.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Si deixeu que les emocions interferei-
xin en un negoci, us equivocareu. Vigi-

leu els comptes relatius a la vostra llar i les acci-
ons de qui us va prometre ajuda.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Poseu-vos al lloc de qui pensa diferent.
Heu de comprendre les dos cares de la

situació amb l’objectiu de ser justos. Confieu en
fets i dades.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Que el passat no espatlli el present.
Abandoneu certes emocions. Ocupeu-

vos d’avançar i realitzar el que calgui per ser fe-
liços. L’amor és a les vostres estrelles.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Els diners i els contractes no es veuen
clars. Pregunteu si no esteu segurs

d’aconseguir el que us mereixeu. Un fet millora
molt la vostra vida.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No deixeu que algú exageri sobre el
que us pot oferir. Si feu canvis, us esta-

bilitzareu en un entorn més segur. Un canvi
d’opinió serà difícil d’acceptar.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els temps han canviat, i el que va fun-
cionar en el passat avui no dóna els

mateixos resultats. Busqueu les debilitats dels
vostres plans. Protegiu propietats i valors.

AQUARI 20-I / 18-II.
Torneu a analitzar la possibilitat de tre-
ballar amb algú del passat. Podeu fer

canvis que alterin la vostra vida i us donin més
satisfacció, prosperitat i confiança.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No escolteu qui parla massa. Si alguna
cosa sonamassa bé per ser veritat, pro-

bablement no ho és. Confieu que l’experiència
us permeti elegir adequadament.

Homenatgeals agents cívics de
Lleida, que han fet 30.000 actuacions
La Paeria va homenatjar ahir els 25 agents cívics que fi-
nalitzen el seu contracte després de sis mesos de fer tas-
ques per fomentar la convivència de la ciutadania. En
aquest període han efectuat 30.000 actuacions.

LLEONARD DELSHAMS

El CellerBatlliudeSortpresenta el vi Bord del Pirineu
Un centenar de persones del
sector de la restauració i d’al-
tres indústries agroalimentàri-
es, així com amants del vi, fo-
namentalment procedents del

Pallars i laVal d’Aran, van as-
sistir dimecres a la presentació
del vi Bord 2011 al celler Bat-
lliu de Sort. Els assistents van
poder visitar les instal·lacions

de l’empresa i després va ser el
torn de la degustació del vi, que
va anar acompanyada de l’ex-
plicació per part d’un enòleg
del projecte vitivinícola.

LLUÍS MONTORNÉS

AJUNTAMENT DE LLEIDA

El Centre Cívic de laMariola acull una
desfilada a càrrec de veïnes del barri

Quatre barris de Lleida, de festamajor
Els barris de Ciutat Jardí, el Se-
cà de Sant Pere, l’Escorxador i
el Camí de la Mariola de Llei-
da van començar ahir les res-
pectives festes majors, que es
prolongaran tot el cap de set-

mana. Han preparat activitats
per a tots els gustos i als seus
programes no falten les activi-
tats per als més petits. El sopar
de germanor a Ciutat Jardí, les
havaneres a l’Escorxador, la in-

auguració del museu de vestits
de Comunió al Camí de la Ma-
riola i la gimcana popular al Se-
cà de Sant Pere són alguns dels
actes destacats d’aquestes fes-
tes majors.

Desenes de persones van assistir ahir a la tarda a una des-
filada de moda amb la participació de dones de la Mari-
ola organitzada per l’associació de veïns de la Mariola al
Centre Cívic del barri.

SOCIETATGent

Els actorsTomCruise iKatieHolmeses
divorciendesprés de 5 anys dematrimoni
Els actors nord-americansTom Cruise, de 49 anys, i Katie
Holmes, de 33, han decidit divorciar-se, després de cinc
anys de matrimoni, segons va publicar ahir la revista Pe-
ople.Tenen una nena, Suri, que té 6 anys.

La plaça de les Valls de Lleida, a Ciutat Jardí, va obrir ahir els actes de la festa major amb el pregó.
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