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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Les emocions són difícils de controlar.
Considereu tots els angles d’una situ-

ació abans de treure’n conclusions. La ira només
us portà a una negativitat estèril.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Disfruteu del moment. Atanseu-vos a
gent nova. Feu els canvis necessaris

per millorar la vostra forma de vida. Penseu les
coses seriosament.

BESSONS 21-V / 20-VI.
El temps passat a casa s’ha d’amortit-
zar. Descobrir què complau la gent

amb qui us divertiu ampliarà les vostres relaci-
ons. L’amor està en alça.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Participeu en activitats que us motivin
per ampliar coneixements o la vostra

creativitat. No deixeu que empitjorin els as-
sumptes emocionals.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu que us aturin les restricci-
ons. Ocupeu-vos de les vostres respon-

sabilitats i avanceu cap al plaer i l’aventura per
canviar el vostre estil de vida.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu els moviments adequats. Sereu
respectats per les contribucions que

feu, però no sigueu impulsius quan es tracti d’as-
sumptes de finances.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu i digueu no si algú intenta ar-
raconar-vos. Espereu que la gent reac-

cioni malament. Sigueu indulgents i eviteu qual-
sevol forma d’excés.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Observeu el vostre rendiment passat i
trobareu la forma d’incorporar el que

sabeu en el que voleu aconseguir. Deixeu que la
imaginació us mostri el camí.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Millora la vostra situació financera. Ob-
serveu una inversió o feu un pressu-

post. Una relació us ajuda a aconseguir certes
coses ràpidament.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us aventureu lluny de casa. Vigileu
les vostres possessions. Treballar des

de casa o crear un lloc tranquil per desenvolu-
par un pla donarà beneficis inesperats.

AQUARI 20-I / 18-II.
No us quedeu en el passat. Apunteu al
futur i tot s’ordenarà. Acceptar el que

és inevitable us donarà la llibertat de reconèixer
el que teniu a l’abast.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No hi ha temps per descansar. Reviseu
les vostres opcions i realitzeu els vos-

tres plans. Feu créixer les idees i relacioneu-vos
amb gent que té interès per vosaltres.

SOCIETATGent

JOSEP DE MONER

Més de 350 persones assisteixen al Setge d’Olp
Més de 350 persones van assis-
tir dijous a l’estrena de l’espec-
tacle teatral Hug, lo darrer
comte, organitzat amb motiu
de la sisena edició de les Fes-

tes del Setge d’Olp. La repre-
sentació, que rememora el set-
ge que el poble d’Olp va viu-
re durant la Guerra del Pallars
el 1485, compta amb la parti-

cipació de nou actors i amb la
projecció audiovisual dels di-
buixos sobre arena creats per
Borja Gonzàlez. L’estrena va
ser un gran èxit i la majoria dels

assistents van coincidir a asse-
nyalar que havia sigut el millor
muntatge de tots els anys.Avui,
es representarà l’obra a Ribe-
ra de Cardós i l’actuació pre-

vista per ahir a Peramea es va
suspendre per la pluja i es re-
cuperarà diumenge a les 22.00
hores, com s’havia previst per
ahir.

Imatge de l’estrena de la representació teatral ‘Hug, lo darrer comte’, en el marc de les sisenes Festes del Setge d’Olp, el dijous 15 d’agost.

AGRUPACIÓ SENY MAJOR

Cervera celebra la primeraediciódeBruixaFolk
organitzada per l’Agrupació SenyMajor
L’Agrupació Seny Major va organitzar la primera edició de Bruixa-
Folk, que es va celebrar dijous a la nit a Cervera. Una gran quantitat
de públic es va aplegar a les escales de l’església de Sant Domènec
per escoltar contes i el concert de música tradicional.

Gorina i Ferrer,
jurats del festival
de cineMostremp
El crític de cine Àlex Gorina
i el director de la Mostra de
Cine Llatinoamericà, Juan
Ferrer, formen part del jurat
del Festival de Cine Mos-
tremp, del 23 al 25 d’agost
aTremp. Es va presentar ahir
amb un concert.

Concert de
música folk
tradicional a l’Albi
Els components del grup de
folk català Els Groullers van
oferir dijous passat les seues
cançons tradicionals a més de
150 persones al Baró de l’Al-
bi, en un acte organitzat en
el marc del programa Músi-
ca als castells.
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