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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Poseu l’energia on compta i no us atu-
reu fins a estar satisfets amb els resul-

tats. Un bon estat físic i una rutina saludable 
recompensaran.

TAURE 20-IV / 20-V.
Mantingueu simple la vostra vida i fac-
tibles els plans. Si accepteu fer massa 

quedareu malament o farà a algú un efecte er-
roni. Feu un canvi personal.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No permeteu que ningú intervingui o 
us desviï. Verifiqueu la informació i allu-

nyeu-vos dels que posterguen i dels que parlen 
molt. Poseu l’energia on compta.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Obtenir tots els detalls us ajudarà a evi-
tar cometre un error que pot costar-vos 

temps i diners. Aprofiteu les oportunitats parti-
cipant en el que més us interessa.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Considereu la millor manera d’avançar. 
Si us fiqueu en una cosa massa ràpida, 

afrontareu frustració. Sigueu intel·ligents, parleu 
amb experts i feu les coses bé de primeres.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Us inclinareu cap a gent i situacions 
inusuals. Tingueu la ment oberta, però 

no compreu el somni d’algú altre. Feu un canvi 
que us beneficiï només a vosaltres.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Si compteu amb els altres, us decebreu. 
Mantingueu-vos al dia i trobareu una 

sortida adequada per a una cosa que feu bé. 
Mostreu el que teniu per oferir.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Sigueu oberts sobre els vostres plans i 
descobrireu ràpidament qui és al vostre 

equip. Feu una presentació completa i investi-
gueu com rebre fons per al vostre projecte.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Agafeu assumptes pendents. Digueu la 
veritat i viviu dins de les vostres possi-

bilitats. Massa de qualsevol cosa donarà lloc a 
problemes. Avingueu-vos amb tothom.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
La forma en què us guanyeu la vida o 
gestioneu diners afectarà la manera en 

què viviu. Feu canvis que portin a un millor estil 
de vida, no que afegeixin pressió i estrès.

AQUARI 20-I / 18-II.
Acabeu el que comenceu i guanyareu 
respecte i satisfacció personal. Un canvi 

a la llar basat en una deducció intel·ligent tindrà 
tant aprovació com desaprovació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Tingueu-ho tot clar abans de compartir 
informació. Un error us deixarà en una 

posició incòmoda que pot ser costosa. No accep-
teu tasques poc realistes ni feu promeses.

La psicòloga Imma Pericas presenta a Sort 
el seu debut novel·lístic, ‘Nocturn aranès’
La psicòloga i activista social Imma Pericas va presentar 
dissabte a Sort la seua primera novel·la, Nocturn aranès, 
“homenatge a les dones que pateixen, que són maltracta-
des o que han de deixar la llar per la guerra o la pobresa”.

bIbLIOTeCA De SOrT

AMADO FOrrOLLA

els més joves, protagonistes a la festa 
major del Secà de Sant Pere de Lleida
La festa major del barri del Secà de Sant Pere de Lleida 
va culminar ahir amb una festa holi al migdia, un dinar 
de germanor i, a la tarda a la plaça Sant Pere,amb un es-
pectacle per als més joves amb sorpreses.

Tallades de cabells solidàries per recaptar                
700 euros a favor de Down Lleida
Una jornada solidària organitzada per Style Lleida, en 
col·laboració amb Mata Campaña i Lluís Perruquers, va 
aconseguir recaptar ahir uns 700 euros en benefici de 
Down Lleida. En total es van fer 40 tallades de cabells.

gerArD hOyAS

Caminada i espectacle              
a la festa major del             
Camí de la Mariola
Els veïns del Camí de la Mariola 
van celebrar ahir la clausura de 
la seua festa major amb diverses 
activitats. A primera hora del matí 
van tenir lloc una bicicletada i una 
caminada popular i, després, una 
missa en memòria dels veïns que 
han mort els últims dos anys. A la 
tarda, els veïns van poder disfru-
tar de l’espectacle The Party, de 
Project Party Impro.

AMADO FOrrOLLA

L’Agrupació Sardanista de 
Mollerussa celebra els seus 75 anys
L’Agrupació Sardanista de Mo-
llerussa va celebrar ahir els 75 
anys de la seua fundació amb 
una diada festiva amb balla-
da de sardanes al migdia i un 
concert a la tarda al Teatre de 
l’Amistat. La celebració va co-
mençar al migdia a la plaça Ma-
jor de la capital del Pla d’Urgell 
amb una animada sessió de sar-

danes a càrrec de la cobla Jo-
venívola de Agramunt. L’acte 
central estava previst a la tarda 
a L’Amistat amb un concert de 
la Bellpuig Cobla, amb un re-
pertori de sardanes dedicades 
a l’Agrupació i a Mollerussa. En 
el transcurs del concert també 
estava prevista la presentació 
del llibre Passat, present i futur. 

75 anys de l’Agrupació, escrit 
per Dolors Torra. El volum re-
presenta un viatge, que combina 
literatura i fotos, des dels inicis 
de l’entitat i fins a l’actualitat. 
També es va estrenar la sardana 
Camins. 75 anys de l’Agrupa-
ció, encarregada especialment 
al compositor de Cervera Jordi 
Castellà.

AgrUPACIó SArDANISTA De MOLLerUSSA

La jornada festiva va culminar a última hora de la tarda amb l’entrega de guardons de l’aniversari.
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