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RècordGuinness a
Sort ambmés de
tresmil persones
vestides de bruixa

La Bruixa d’Or de Sort va
aconseguir ahir un rècord
Guinness al reunir més de tres
mil persones vestides de brui-
xa per invocar la sort. Un re-
presentant de GuinnessWorld
Records es va desplaçar a la
localitat per certificar l’esde-
veniment. Els assistents van
rebre un diploma i una parti-
cipació del número 61.501.

www.amanidalleida.wordpress.com

Última actuació dels Castellers
de Lleida per tancar temporada
Els Castellers de Lleida van celebrar ahir l’úl-
tima actuació de la temporada que va servir
de comiat per a Samuel de la Fuente com a cap
de colla i Òscar Pàmpols com a president. La
pluja va anul·lar al matí el Correllengua.

Exposiciógegantera a la plaça Sant Joan
Mig centenar de gegants estan exposats des d’ahir i fins al 8 de desembre a
la sala d’exposicions de la plaça Sant Joan, en una mostra organitzada per la
Coordinadora de Geganters i Grallers de les Comarques de lesTerres de Llei-
da per commemorar el seu desè aniversari. Els organitzadors també han
programat visites escolars i un audiovisual.

Taller depaper
a L’Amistat de
Mollerussa

Uns 60 nens de 6 a 10 anys
van participar ahir en el ta-
ller Juguem amb paper a
L’Amistat de Mollerussa,
dirigit pel Centre d’Expres-
sióArtística Solaz. L’altra
activitat, Empaperem la
plaçaMajor, es va ajornar
per la pluja.

MIQUEL BRESOLÍ

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Els canvis personals us
elevaran la confiança. Re-

viseu la correspondència i propo-
seu-vos reavaluar els vostres objec-
tius. No permeteu que algú del pas-
sat us arruïni el present.

TAURE 20-IV / 20-V.
Els gestos creatius i
romàntics intensificaran

una relació significativa. Planegeu
un viatge d’un dia que us ofereixi
moixaines, entreteniment i bon
menjar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Planegeu un dia ple de di-
versió amb els éssers esti-

mats. Poseu el cor al capdavant i
parleu obertament i lliurement so-
bre els vostres plans personals i
professionals per al futur.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els problemes personals
us ennuvolen la visió.

Abans d’adoptar una postura o sot-
metre’s a canvis, arribeu a l’arrel del
problema. Oferiu lleialtat als altres
abans de rebre-la.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sortiu amb vells amics o
reuniu-vos amb qui solíeu

estar enamorats. Reconnectar-vos
us portarà records i lliçons que us
permetran avançar sense lamentar
o sentir que heu perdut quelcom.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Podeu tenir problemes
amb els diners o assump-

tes mèdics i legals. Pregunteu i arri-
beu al fons de qualsevol assumpte.
Estigueu llestos per retallar despe-
ses i mudar-vos si és necessari.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Accepteu qui estimeu;
compartiu interessos co-

muns i formareu una relació que
funcioni i us ajudi a avançar perso-
nal i professionalment. Feu canvis
creatius al vostre habitatge.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu-ho tot clar o
sereu acusats d’enganyar.

Arregleu la casa i actualitzeu la vos-
tra imatge. No deixeu que l’amor us
impulsi cap a unmoviment que des-
prés lamentareu.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Treballeu en xarxa o pre-

neu temps per iniciar plans que in-
fluiran en la vostra forma d’avançar
professionalment. Un projecte de
millora a la vostra llar se suma a les
vostres possessions i comoditat.

AQUARI 20-I / 18-II.
No deixi que cap persona
us causi la ruïna. Si projec-

teu una actitud feliç i afortunada,
podeu superar qualsevol negativi-
tat que aparegui. Torneu a les coses
de què solíeu gaudir.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Participeu en projectes en
propietats que proposin

els vostres familiars, amics o amb
qui compartiu la vida. Si teniu un
bon pla, també arribareu a una po-
sició de lideratge.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
Observeu els vostres inte-
ressos. Algú us informarà

malament. Ateniu-vos al que sabeu
i a la gent en qui confieu. Estigueu
preparats per fer unmoviment sob-
tat i inesperat.
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