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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Preneu-vos un moment per reavaluar
la vostra situació i el pròximmoviment

que fareu. Els assumptes personals es tornaran
incontrolables si actueu sense pensar.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Expresseu opinions i discutiu possibi-
litats. Atraureu la resta amb la vostra

visió, idees i solucions. Un viatge us obrirà els ulls
a noves maneres d’utilitzar les habilitats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Un suggeriment ignorat us donarà una
idea que pot ser molt lucrativa. Bon

període per a l’amor. Un canvi en la vostra posi-
ció social us brindarà possibles novetats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu sentiments. Accepteu res-
ponsabilitats que us donaranmés con-

trol. Exploreu la vostra espiritualitat i abraceu una
filosofia que concordi amb el vostre estil de vida.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Tingueu cura de salut i finances. Un
canvi d’escenari us ajudarà a veure les

possibilitats. Reunir-vos amb qui comparteix in-
teressos us assegurarà opcions.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No cediu davant dels que us pressio-
nen. Defenseu els vostres drets i gua-

nyareu respecte. Els que no estiguin a l’altura
dels projectes hauran de ser apartats.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un viatge curt o participar en alguna
cosa que trobeu interessant és una bo-

na forma de passar el dia. Eviteu tothom que in-
tenti impulsar-vos a fer el que no us agrada.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu alguna cosa que torni més confor-
table l’espai on viviu o més còmode

per a una afició. No heu de canviar l’estil de vida
o la rutina per agradar els altres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les discussions seran un obstacle en-
tre vosaltres i la felicitat. Trobeu les co-

ses que teniu en comú i podreu disfrutar de la
companyia de persones interessants.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Pareu molta atenció a certes societats
molt importants per a vosaltres. Un

canvi de plans pot deixar-vos amb massa res-
ponsabilitats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Seguiu el camí quemés us atreu. Mos-
treu dedicació i coratge, i sereu respec-

tats. Un canvi personal podria no semblar favo-
rable, però al final n’estareu contents.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Passeumés temps amb amics i família.
Compartir idees i treballar per atrapar

metes personals amb les persones que més us
importen us portarà felicitat i satisfacció.

Èxit d’un soparde cuina tradicional
japonesa alMuseuComarcal de l’Urgell
El jardí del Museu Comarcal de l’Urgell aTàrrega va aco-
llir dijous un sopar de cuina tradicional japonesa amb gran
èxit de participació, una activitat paral·lela a l’exposició
de SylviaTuà d’homenatge al país nipó.

COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Concertd’alumnes depiano a la plaçaRicardViñesde Lleida
La plaça RicardViñes de Llei-
da es va convertir ahir en un es-
cenari musical amb un concert
protagonitzat per alumnes de pi-
ano que participen aquest mes

de juliol als Cursos d’Estiu del
Conservatori i l’Escola de Mú-
sica de Lleida. Dijous passat ja
van actuar en aquest mateix lloc
alumnes d’instruments de vent,

i dimarts que ve ho faran els es-
tudiants d’instruments de cor-
da. Els cursos compten amb 70
inscrits, la majoria d’entre 16 i
20 anys.

ITMAR FABREGAT

JAUME SOLÉ

Taller de còctels al final de semestre del
Col·legi Oficiald’Enginyers Agrònoms

Els nens sahrauís ja són a Lleida
Una trentena de famílies llei-
datanes ja tenen a casa els nens
sahrauís que passaran l’estiu a
Lleida. Dijous a la nit va arri-
bar la majoria del grup a l’ae-
roport del Prat. Els nens disfru-

taran d’una estada de dos me-
sos organitzada per Sàhara Po-
nent. Des de l’associació van
apuntar que han arribat menys
nens que l’any passat, perquè
ha descendit el nombre de fa-

mílies receptores. La meitat
d’aquests nens seran acollits
per famílies de Lleida ciutat i
la resta, en poblacions de co-
marques com el Segrià, la Se-
garra i l’Urgell.

La delegació de Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers
Agrònoms va acollir dijous un taller de còctels com a fi-
nal del primer semestre del 2013, ambAntoni Gastó, del
Borée Cocktail & Lounge Club de Balaguer.

SOCIETATGent

Homenatge a l’artista IsidreMercadé a
la sala culturalResNonVerbade Lleida
La sala cultural de l’associació Res NonVerba de Lleida
exhibeix des de dijous i durant tot el mes de juliol una ex-
posició pictòrica en homenatge a l’artista Isidre Mer-
cadé. La inauguració va comptar amb poesia i guitarra.

La granmajoria dels petits van arribar dijous a la nit a l’aeroport del Prat.

SÀHARA PONENTRES NONVERBA


