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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Concentreu-vos en el que podeu acon-
seguir, no allò que no. Les circumstàn-

cies us detindran, si ventileu emocions en el
pròxim moviment. Eviteu una situació lletja.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Participeu en esdeveniments comuni-
taris o busqueu un viatge que millo-

rarà els coneixements. Experiències motivado-
res us duran a l’èxit. Bon ambient per a l’amor.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les petites irritacions no han de ser
obstacle entre vosaltres i els seus èxits.

Concentreu-vos en la feina i en la manera més
eficient de fer les coses. Eviteu els excessos.

CRANC 21-VI / 22-VII.
Expresseu els sentiments i aclarireu
l’atmosfera. Ser extravertit pot portar

canvis, però al final estareu millor. Seguiu els
vostres objectius i no abandoneu les opinions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
La informació que us estan ocultant us
impedirà posar els plans en acció. Po-

dreu endevinar els motius ulteriors. Mantingueu
en secret els vostres sentiments i idees.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Oferir solucions innovadores i donar
un cop demà dissiparà qualsevol sen-

timent negatiu. L’amor i el romanç van molt bé
i la sinceritat millorarà una relació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Vigileu els petits detalls. Serà necessa-
ri solucionar problemes i trobar una ru-

ta alternativa. La determinació ajudarà a
guanyar una batalla. Canvis en una societat.

ESCORPÍ 23-X / 21-XI.
Planegeu vacances o assistiu a un es-
deveniment que alleujarà tensió. Una

idea creativa desenvoluparà noves habilitats. Al-
gú us proposarà una alternativa interessant.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Us sentireu tirotejats per diferents
lleialtats respecte a treballar al costat

d’altres. Arribeu a un compromís, però no cediu
davant algú quemanipuli les vostres emocions.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Dediqueu-vos a una societat que us fa-
ci sentir segurs. Aneu fins al fons d’una

situació personal. Feu preguntes i determineu
què podeu fer per millorar la vostra vida.

AQUARI 20-I / 18-II.
Tindreu l’energia i allò necessari per
acabar allò començat. Involucrar-se en

activitats que us permetin treballar en xarxa i fer
vida social portarà canvis favorables.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Separeu negocis de plaer. Problemes a
casa no han de ser obstacle per al vos-

tre progrés professional. Una relació diferent
amb algú amb qui col·laboreu pot temptar-vos.

Concert de fi de cursde la coral
de Pardinyes LlumdeVeu
Unes dos-centes persones van assistir ahir al concert de fi
de curs de la coral de Pardinyes Llum deVeu, que es va ce-
lebrar al local social.Va estar acompanyada pel conjunt
d’acordions de l’escola municipal de música.

F.D.

Guissona celebra la seua festa de l’Enramadamésmultitudinària
Guissona va celebrar la tradició
centenària de l’Enramada coin-
cidint amb el cap de setmana
després de la festa del Corpus.
En la jornada, els més petits són

els protagonistes. Després de la
missa Major a la col·legiata de
Santa Maria, els nens van enra-
mar la Mare de Déu de la Font
amb pètals multicolors. Gaire-

bé mig centenar de nens van
desfilar des de la plaçaMajor pel
carrer de la Font per acabar el
trajecte a les Fonts de laVila, in-
forma X. S.

C.O.

FrancescMauri practica el ràfting a la
Noguera Pallaresa aquest capde setmana

Èxit del festival de titelles de Binèfar
El Festival deTíteres e Imágenes
en Movimiento celebrat aques-
ta setmana a Binèfar va tancar
ahir les portes amb un gran èxit
de públic. La jornada d’ahir va
començar amb una xocolatada

a la plaça Hipólito Bitrián, se-
guida de la representació de Los
cuentos de otro, a càrrec deTra-
pusterosTeatro, a les 11 del ma-
tí. A la sala d’exposicions de
l’ajuntament es va poder veu-

re l’exposició sobre el nou cò-
mic alemany.A la plaça Padre
Llanas elTeatro la Estrella va es-
cenificar El circo Malvarrosa.
Sueños de arena va tancar el
programa a la nit.

El meteoròleg deTV3 Francesc Mauri va aprofitar la se-
ua estada aquest cap de setmana a la Guingueta per prac-
ticar ràfting a la Noguera Pallaresa. El riu porta un cabal
que supera els 100 metres cúbics per segon.

SOCIETATGent

Balladade sardanes a la plaça de
l’Auditori per la festa deNoguerola
La plaça de l’Auditori de Lleida va ser l’escenari ahir d’una
ballada de sardanes dins del programa de festa major
del barri de Noguerola que va reunir un bon nombre de
dansaires i d’espectadors.

Un dels actes del festival de titelles de Binèfar dedicat als més petits.
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