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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Planegeu socialitzar-vos
amb amics i familiars. Passar temps amb algú que estimeu
portarà canvis en la forma en què
viviu. No feu una prova física si existeix el risc de lesió.
TAURE 20-IV / 20-V.
El problema s’està gestant,
la qual cosa fa important
triar acuradament paraules i accions.
No suposeu que tothom estarà content amb les vostres eleccions. Es
destaca el romanç.
BESSONS 21-V / 20-VI.
Un viatge d’un dia sembla
atractiu, però aneu amb
compte si heu de tractar amb figures
d’autoritat. Tingueu la documentació adequada per evitar contratemps. Cuideu la salut.
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C. SANS

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Avalueu una situació i comenceu a convertir-la en
el vostre projecte personal. Si voleu
que les coses surtin segons els plans,
haureu de fer el treball vosaltres
mateixos. Sigueu curosos.
LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poliu-vos i tingueu les targetes de crèdit en un lloc
segur. Fer canvis personals podria
ser bo sempre que no gasteu el que
no teniu. Feu de l’amor la vostra
prioritat.

Portes obertes en un taller
d’escultura de vidre de Verdú

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Una rutina, un cronograma
i un pla establerts faran
més fàcil aconseguir les metes. Es
poden fer canvis personals amb
l’ajuda d’algú que pugui oferir
informació.

Quim Falcó i Txell Tembleque, dos artistes que
fa quatre anys es van instal·lar a Verdú, van
obrir ahir les portes del seu taller d’escultura
de vidre en el marc de la Setmana de l’Artesania de Catalunya.
COAC

El Col·legi d’Arquitectes celebra
una trobada a Vilanova de la Barca

Art alternatiu
a l’Alt Urgell
i la Segarra

X. SANTESMASSES

La Seu d’Urgell i els seus
voltants van ser escenari
ahir del festival Art a Pinyó. D’altra banda, desenes de persones van participar en el primer Garbuix
de Segarra, una ruta amb
creacions en la naturalesa
de tretze artistes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No permeteu que el que
algú diu us aturi. Exploreu
els vostres interessos i feu les coses
que us fan sentir vius. Col·loqueu
diners i possessions en un lloc segur
per evitar la pèrdua.
ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Hi haurà problemes personals si us trobeu en desacord amb un amic, parent o veí.
Preneu precaucions i no deixeu que
el que d’altres fan us molesti. Enfoqueu-vos a fer la vostra.

ÒSCAR MIRÓN

La Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va celebrar
divendres la seua trobada anual a la recentment restaurada església de Santa Maria de
Vilanova de la Barca.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
El desig de canvi i emocions us encoratjarà a assumir un desafiament o risc. Aneu amb
compte de no reaccionar per la suposició errònia d’algú. Feu la vostra
pròpia investigació.
CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No us deprimiu per situacions que no podeu canviar. Obriu-vos a les idees que siguin
possibles i podreu modificar la forma en què van les coses. Un canvi a
casa serà correcte.
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AQUARI 20-I / 18-II.
És possible que hagueu
esperat massa per fer un
canvi si heu estat postergant el procés. Assegureu-vos que el pas endavant encara valgui la pena abans de
prendre una decisió.

Obren les piscines de Cappont,
Balàfia, Pardinyes i la Bordeta

Festa del centenari de l’escola de la partida de Butsènit

Lleida va iniciar ahir una nova temporada de
bany a les piscines municipals amb l’obertura
de les piscines dels barris de Cappont, Balàfia, Pardinyes i la Bordeta, així com la de la
pedania de Raimat. També les de Mollerussa.

L’escola Antoni Bergós de la partida de Butsènit de l’Horta de Lleida va celebrar ahir una festa per clausurar els actes del centenari de la fundació del
centre. Els assistents van recordar les seues vivències al col·legi gràcies a una
mostra de fotos que repassava la història del centre. També hi va haver un
dinar de germanor.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Penseu en equip amb algú
que comparteixi les despeses amb vosaltres per reduir els
costos. Un canvi en la forma en què
viviu o en el que invertiu marcarà la
diferència.

