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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Escolliu amb compte la gent que esti-
meu en la vida i no sigueugaire confiats.

Hi guanyareumolt si sou precisos i ordenats. Con-
centreu-vos en el quemés us importi.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Allunyeu les emocions dels negocis. El
professionalisme us ajudarà a mantin-

dre la reputació. Concentreu-vos a ser produc-
tius, i no només a complaure els que us envolten.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Amor i romanç haurien de ser a l’agen-
da. Sortiu i planegeu una forma entre-

tinguda per fer alguna cosa que us resulti agra-
dable. Compartiu les emocions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Sigueu discrets amb els diners o temes
de salut. Ateniu-vos al que us convin-

gui. Una discussió arruïnarà una relació que in-
flueix en la rutina diària. Compliu les promeses.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Expresseu els sentiments. Feu plans
que us portin a prendre una decisió

respecte al lloc de residència. Vacances o plans
per millorar la seua llar us aixecaran els ànims.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Canvieu l’entorn o trobeu formes de
complaure qui tingui una cosa per ofe-

rir a canvi. Hi haurà problemes amb un amor o
algú amb qui desitjaríeu poder treballar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Confieu en l’habilitat per trobar solu-
cions. Disfruteu de la companyia dels

altres i de qualsevol activitat grupal. El lleure
porta a l’ansietat, no us equivoqueu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Algú us decep. Concentreu-vos en for-
mes de millorar la situació domèstica.

Assistiu a un seminari o feu un viatge curt si ai-
xò us ajuda a trobar solucions.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Treballar des de casa millorarà la situ-
ació financera. Una relació romàntica

pot alleujar l’estrès. Feu-vos responsables de les
vostres accions, avançareu amb seguretat.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Cuideu qualsevol malestar. Una relació
pren un gir inesperat. Nomostreu sor-

presa si voleumantenir el control. Aclariu-vos els
pensaments abans d’actuar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Expresseu el que penseu i no dubteu a
fer les alteracions necessàries per obtin-

dre allò a què aspireu. L’honestedat us donarà lli-
bertat per fer canvis sense sentir-vos culpables.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Amplieu els interessos i participeu de
projectes singulars. Invertiu en el vos-

tre talent i capacitat de fer la diferència. La intu-
ïció us porta en la direcció correcta.

Més de 400 persones a les representacions
delSetged’Olp a Ribera de Cardós
Més de 400 persones van anar ahir a veure l’última de les
representacions d’Hug, el darrer comte... que ahir van tin-
dre lloc a Ribera de Cardós en el marc de les sisenes Fes-
tes del Setge d’Olp.

TWITTER

La JoveOrquestradePonent renova la
residència a l’Auditori Enric Granados

Més de 800 persones al sopar
de la festa major d’Arbeca
Arbeca va finalitzar ahir la fes-
ta major amb un sopar al qual
van assistir més de 800 perso-
nes. El pati de l’escola va acollir
la tradicional guatllada, un so-
par popular que se celebra des
de fa més de 30 anys i que con-
sisteix a servir entrepans de
guatlla, encara que, tal com va
explicar ahir l’alcalde d’Arbe-
ca, Joan Simó,“ja fa temps que
se serveixen gairebé les matei-
xes racions de guatlla i de llon-
ganissa”.

Simó es vamostrar satisfet pel
gran nombre de comensals, en-
cara que no pogués expressar-se
de la mateixa manera al referir-
se a la cursa d’Andròmines Ro-

dants.“Hi havia sis grups regis-
trats per participar en la cursa
però només se n’hi han presen-
tat tres, així que és possible que
l’any que ve no incloguem
aquesta activitat en el progra-
ma.”

Altres localitats de les comar-
ques de Lleida han celebrat tam-
bé aquest cap de setmana la fes-
ta major, com són els municipis
d’Àger, a la Noguera, o Maials,
al Segrià, que va celebrar la se-
ua cinquena Festa Sostenible.

La Jove Orquestra de Ponent (JOP) és una altra de les for-
macions musicals residents a l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida. Paeria i JOP van establir un con-
veni per ser formar part de la seua programació.

SOCIETATGent

Albert Serra rep el Lleopard d’Or de
Locarno per‘Història de lamevamort’
La pel·lícula francoespanyola Història de la meva mort,
del directorAlbert Serra, va rebre el màxim guardó del
Festival de Locarno, el Lleopard d’Or, van comunicar ahir
els organitzadors del festival.

El pati de l’escola d’Arbeca es va omplir ahir per acollir el tradicional sopar popular de la guatllada.

AJUNTAMENT D’ARBECA

Imatge d’un dels moments de la festa major deMaials celebrada aquest cap de setmana.

AGOST DE FESTES

Diversos municipis de les

comarques de Lleida han

celebrat aquest cap de

setmana la festa major

Rosendo Manrique
Resaltado


