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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Els obstacles poden semblar insupera-
bles, però si agafeu una ruta inusual els

superareu. La intel·ligència, l’enginy i l’acció con-
cretaran coses que us portaran a l’èxit.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Participeu en esdeveniments que inte-
ressin a gent de tota edat i cultura. To-

lerància i comprensió us ajudaran a arribar a una
meta que no seria possible sense ajuda.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Serà difícil pacificar els altres encara que
restringiu les demandes. Concentreu-

vos en el que necessiteu. La xerrada ociosa no
acaba la feina ni calma els qui demanen ajuda.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Aneu on hi hagi l’acció i poseu-vos al
centre. El vostre encant, intel·ligència i

forma expressiva de tractar amb la resta portarà
noves connexions. Els fills tindran gran impacte.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Serà difícil saber quin camí agafar. Se us
demanarà i esperaran de vosaltres so-

lucions. Un enfocament confiable i experiència,
compromís i adaptabilitat us guanyen respecte.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu canvis financers que us ajudin a
comprometre-us en passatemps de què

disfruteu. Un viatge o curs que us porti a guanyar
més potencial us atansa a gent interessant.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Us veureu enmig d’una situació que no
es podrà resoldre sense vosaltres. Feu

el millor per no deixar que les coses es descon-
trolin perquè es requereix arreglar-les.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Mantingueu les coses simples. Promo-
veu i mostreu què teniu per oferir de

manera que sembli misteriós però reconeixible.
Minimitzeu el drama, creeu intriga.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sortiu de la comoditat si això us per-
met resoldre un tema que us reté. Por-

tar-vos bé amb la gent dependrà del que pro-
meteu i el que entregueu. Proposeu-vos-ho.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No deixeu que assumptes financers s’in-
terposin entre vosaltres i l’èxit. Concen-

treu-vos en el que tingueu per oferir i discutiu les
vostres intencions amb qui us pugui recolzar.

AQUARI 20-I / 18-II.
No deixeu que s’imposi la confusió. Les
converses que tingueu amb d’altres

poden no ser adequades per resoldre la situació.
Heu de decidir què funciona millor.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Compartiu idees creatives i utilitzeu la
imaginació quan intenteu donar un

cop de mà col·laborador. El carisma us portarà
noves amistats, companys i possibilitats.

SOCIETATGent

AJUNTAMENT DE SOLSONA / AJUNTAMENT DE SORT

Homenatge de l’ajuntament de Talarn a
una treballadoraper 46 anys de serveis
L’ajuntament deTalarn va homenatjar la setmana passa-
da una treballadora,Anna Boix Jové, pels seus 46 anys de
serveis. L’acte va incloure l’actuació de dos joves músics
de la població i un refrigeri.

Festade la família per als usuaris de la
residència Comtesd’Urgell deBalaguer
La residència Comtes d’Urgell de Balaguer va celebrar la
festa de la família, a la qual van assistir, a més dels interns,
diferents autoritats. És una trobada anual per fomentar
els vincles entre familiars i centre.

AJ. BALAGUER

Lleida celebra el Dia Internacional de la Gent Gran ambun concert
Lleida va commemorar ahir el
Dia Internacional de la Gent
Gran amb un concert a l’Audi-
tori Enric Granados a càrrec del

quartetTerres de Ponent.A l’ac-
te hi va assistir l’alcalde, Àngel
Ros, i els regidors Josep Presse-
guer i DolorsArderiu. La cele-

bració continuarà demà amb una
conferència a la Sala JaumeMa-
gre sobre salut visual en les per-
sones grans.

Sort i Solsona aposten per la sostenibilitat
Solsona i Sort van tancar el cap
de setmana passat els actes de
la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible. Prop d’un centenar de
persones de totes les edats van
participar en una caminada-pe-

dalada fins al Castellvell i la
Font de la Mina organitzada per
la regidoria de MediAmbient
de Solsona per tancar els actes
de la Setmana de la Mobilitat.
A Sort, dissabte passat, unes

130 persones també van parti-
cipar en una pedalada seguint
el traçat del camí natural de les
Vernedes dins dels actes de la
Setmana de la Mobilitat Soste-
nible.

Esther Cañadas
trenca amb
elmagnat

L’empresari hoteler no-
vaiorquèsVikramChat-
wal ha trencat el seu
compromís matrimoni-
al amb la model Esther
Cañadas, segons el di-
ari New York Post.
Chatwal va proposar
matrimoni a Cañadas a
la catedral de St. Pa-
trick’s i li va regalar un
anell de 8,5 quirats. El
magnat va dir al diari
que havien decidit tren-
car el compromís amis-
tosament.
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