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Recreació històrica de la Guerra 
Civil a Tudela de Segre
L’Escola Republicana de Suboficials de Tudela 
de Segre va acollir ahir una recreació històrica 
per commemorar el 80 aniversari del Front 
del Segre. Un acte organitzat per la biblioteca 
d’Artesa de Segre, amb 500 espectadors. 

JORDI FARRÉ

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE LLEIDA

Un centenar de 
participants a la 
quarta edició de 
l’Arquitectour Lleida

La quarta edició de l’Arqui-
tectour Lleida va començar 
ahir amb un centenar de 
participants en l’itinerari pel 
Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari, a més de la 
segona edició del MiniAr-
quitectour, dirigida per als 
menors de 12 anys. Avui es 
farà un itinerari per Cappont 
i els Camps Elisis. 

MAGDALENA ALTISENT

Una exposició sobre vestits de 
núvia, a Vilanova de la Barca 
L’associació de dones de Vilanova de la Barca 
va inaugurar ahir una mostra sobre l’evolució 
dels vestits de casament i comunió des del segle 
passat, en el marc de la festa major d’aquesta 
localitat. 

SEGRE TÀRREGA

Visites al poblat del Molí d’Espígol de Tornabous
Més de mig centenar de persones van participar ahir en les visites guiades al 
poblat ibèric del Molí d’Espígol de Tornabous en el marc de la 18 edició del 
Cap de Setmana Ibèric, amb activitats als principals jaciments de Catalunya. 
A Tornabous, a part de les visites guiades i tallers, es va presentar una cervesa 
elaborada amb ingredients de l’època.

ÒSCAR MIRÓN

L’art i la llum, 
protagonistes del 
festival Nano Arts

El Caixaforum Lleida va 
obrir les portes ahir a la 
segona edició del Festival 
Nano Arts, una proposta 
innovadora i educativa 
que va dirigida a les fa-
mílies i als més petits amb 
el fil conductor de l’art i 
la llum. 

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Busqueu una bona manera 
de gastar energia. Mante-

nir-vos ocupats també manté allu-
nyats els problemes. Parleu menys i 
feu més per millorar la llar, la comu-
nitat i les relacions.

TAURE 20-IV / 20-V.
Només feu canvis que do-
nin com a resultat estabili-

tat. Si pertorbeu res, acabareu nete-
jant el desastre. Concentreu-vos en 
el que podeu fer perquè se’n bene-
ficiïn tots els involucrats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
El moviment cap endavant 
us portarà on vulgueu. Un 

viatge d’un dia o sortir amb perso-
nes que us resultin entretingudes i 
mentalment estimulants us donarà 
algunes idees noves.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No accepteu massa o en-
treu en batalla amb algú a 

qui estimeu. Els problemes a la llar 
s’intensificaran si no atenueu les 
emocions. Recolzeu les vostres ac-
cions en els fets.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Cuideu-vos una mica millor 
i allunyeu-vos de la temp-

tació que pot portar a un compor-
tament indulgent. Useu la intel·li-
gència i el sentit comú. Intenteu no 
posar en perill la vostra reputació.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Les reunions familiars o els 
esdeveniments del veïnat 

us atansaran a les persones que més 
afecten i influeixen a la vostra vida 
personal. Aprofiteu l’oportunitat per 
mostrar els vostres atributs.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Organitzeu un esdeveni-
ment o convoqueu una 

reunió familiar. Obtindreu el control 
i podreu observar tot allò que esti-
gui ocorrent i que pugui complicar 
els vostres plans.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Cuideu-vos més físicament. 
No corregueu el risc de pa-

tir una lesió o malaltia. Quedeu-vos 
a prop de casa i participeu en pro-
jectes que augmentin la comoditat 
i la perspectiva emocional.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
L’energia i l’entusiasme us 
ajudaran a fer les coses. 

Prendre part en una cosa en què 
creieu us conduirà a noves amistats 
interessants. No permeteu que algú 
del passat us distregui.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Observeu el que podeu fer. 
L’única limitació que teniu 

és la que us poseu. El canvi personal 
ha de venir del cor i l’honestedat ha 
d’estar  darrere de qualsevol 
jugada.

AQUARI 20-I / 18-II.
Ateneu assumptes. Orde-
neu documents que pu-

guin marcar la diferència en el resul-
tat d’una situació. No deixeu que 
ningú us obligui a fer una cosa que 
sabeu que no heu de fer.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Una oportunitat inusual no 
ha de ser ignorada. Reu-

nir-vos amb algú del passat conduirà 
a nous començaments. Confieu en 
la intuïció perquè us dirigeixi en els 
assumptes del cor.


