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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No us deixeu temptar per
algú o una cosa que sona
massa bona per ser veritat. La precaució serà el millor per a vosaltres
quan es tracti de diners o assumptes
legals.
TAURE 20-IV / 20-V.
Escolteu la veu de la raó i
la d’aquells que tenen més
edat o més experiència que vosaltres. Comprendre les opcions us
donarà la claredat que us cal per
prendre la millor decisió.
BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu una cosa creativa o que
pugui ampliar el coneixement o ajudar-vos a millorar habilitats o qualificacions. No permeteu
que la ira o l’enuig causin un problema. Cuideu la salut.

C. SANS

Una quarantena
d’arquitectes,
en el primer
Arquitectour Pirineu

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les emocions seran difícils
de controlar. Preneu distància d’algú que és impredictible.
Els assumptes secrets no resultaran
bé al final i han d’encarar-se amb
compte.
LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Es requerirà simplicitat i
moderació. Enfoqueu-vos
i feu el que pugueu per millorar-vos
a vosaltres mateixos i tenir més confiança. Sentir-vos bé servirà per
promoure l’èxit.

Una quarantena d’arquitectes van participar ahir en el
primer Arquitectour Pirineu,
una ruta guida organitzada
per la delegació del Pirineu
del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya a la Seu d’Urgell i
que pretén donar a conèixer
el conjunt d’obres que l’arquitecte Lluís Vidal Arderiu
va promoure a l’Alt Urgell.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un viatge d’un dia, un retir
o temps de relaxació amb
les persones que més estimeu us
farà bé i ajudarà a guanyar perspectiva. Apreneu a través de l’observació i les experiències.
BIBLIOTECA JOAN MALUQUER I VILADOT

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Començareu a veure un
camí positiu si sou fidels a
les vostres creences i esteu disposats
a actuar per assolir els objectius.
S’afavoreix l’ús de les vostres habilitats per tirar endavant.
ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Sorgiran emocions al tractar amb un parent gran o
cònjuge. Escolteu atentament, mostreu compassió i obtindreu millors
resultats. Poseu les vostres necessitats en primer lloc.

‘Inquietuds paisagístiques’, a Artesa de Segre

Pintures murals amateurs, a la Seu d’Urgell

La Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d’Artesa de Segre va
inaugurar dijous ekl monogràfic Inquietuds paisatgístiques,
de Toni Martínez Tines que, assessorat pel pintor Antoni
Borrell, inicia una nova etapa a la localitat de la Noguera.

La sala La Cuina de la Seu d’Urgell acull des de dijous la
sisena edició del mural de pintura col·lectiva, vint teles de
gran format pintades per uns 500 artistes, des d’escolars fins
a persones grans de centres assistencials.

J. GÓMEZ

C.C.M.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Es poden fer canvis personals. Ja sigui físicament,
emocional o en parella, gaudiu el
moment, compartiu intencions i feu
plans que millorin la vida vostra
personal i el futur.
CAPRICORN 22-XII / 19-I.
L’impuls emocional us ficarà en problemes. Mantingueu distància de qualsevol que
sembli impredictible o que accepti
massa riscos. Protegiu llar, família i
fortuna.
AQUARI 20-I / 18-II.
Succeiran moltes coses a
porta tancada. Feu esforços
per descobrir la veritat, sense exagerar. Sigueu bons amb la família i
amb vosaltres mateixos. Produïu
canvis positius a casa.

Arranca la festa major de Bell-lloc d’Urgell

Música i jocs a les festes de Torrelameu

Bell-lloc d’Urgell va donar ahir el tret de sortida a la festa major amb multitud d’activitats lúdiques i gastronòmiques que
van reunir desenes de veïns. Avui està previst que se celebri
un xou de màgia de Dandi Clown i la missa major.

L’historiador d’art Alberto Velasco va ser l’encarregat d’obrir
divendres amb el seu pregó la festa major de Torrelameu, que
fins demà deleitarà els veïns amb música en directe, àpats
populars i pirotècnia.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No deixeu que persones
indecises s’interposin entre
vosaltres i una cosa que voleu. Les
tàctiques persuasives són un estratagema per distreure-us de fer el
que hauríeu d’estar fent.

