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HORòscOp

Exposició sobre la novel·la ‘Aloma’  
de Mercè Rodoreda a Tàrrega
La biblioteca Germanes Güell de Tàrrega acull des d’ahir 
i fins al 13 de març l’exposició didàctica sobre la novel·la 
Aloma de Mercè Rodoreda. La mostra commemora el 50 
aniversari de la segona edició del llibre.

AjunTAmEnT DE TàrrEgA

EfE

L’actriu britànica Helen Mirren rep  
l’Ós d’Or honorífic de la Berlinale
L’actriu britànica Helen Mirren va rebre ahir a Berlín 
l’Ós d’Or Honorari de la Berlinale com a premi a tota una 
carrera cinematogràfica que, segons va confessar, no va 
començar pel seu amor a la gran pantalla sinó al teatre.

Curs de defensa personal de l’Associació de Seguretat Privada de Lleida
L’Associació de Seguretat Pri-
vada de Lleida va entregar ahir 
els diplomes acreditatius a les 14 
persones que han participat en 
el curs gratuït de defensa perso-

nal i autoprotecció davant de la 
violència de gènere impartit al 
gimnàs Argos. A l’acte d’entre-
ga van assistir el cap de forma-
ció de Protecció Civil, Miquel 

Llompart; el president de l’as-
sociació, José Antonio Conesa, 
i el representant territorial de la 
Secretaria General de l’Esport, 
Joan Segura.

AssOCiACiÓ DE sEgurETAT privADA DE LLEiDA

Conferència sobre feminisme de la 
directora Leticia Dolera al Caixaforum
El CaixaForum Lleida va acollir ahir la conferència de la 
guionista, actriu i directora Leticia Dolera Escriure em 
va portar a fer-me preguntes. Buscar les respostes em 
va fer feminista, a què van assistir desenes de persones.

LAurA quinTAnA

Agramunt consciencia 
sobre la importància  
de les malalties rares
L’Espai Cívic d’Agramunt va aco-
llir dimecres una xarrada impar-
tida per professionals del CAP per 
commemorar el Dia Mundial de 
les Malalties Minoritàries, que se 
celebra avui. Així mateix també 
es van celebrar altres actes com un 
concert de Siobhan Carrasco i una 
degustació de pastissos i infusions 
elaborades per l’Associació de Do-
nes de l’Esbarjo i Kaia Shop. 

sEgrE TàrrEgA

reunió entre 
l’ajuntament de Lleida  
i Ponent Coopera
Tècnics de Ponent Coopera es van 
reunir ahir amb representants de 
la regidoria de Polítiques per als 
Drets Socials de la Paeria per pre-
sentar al consistori la Xarxa de 
Municipis de l’Economia Social i 
Solidària i per divulgar la tasca de 
l’Ateneu Cooperatiu de les Terres 
de Lleida. A més, van instar l’ajun-
tament que s’adhereixi a aquesta 
xarxa.

pOnEnT COOpErA

ÀRIES 21-iii / 19-iv.
sigueu cautelosos quan parleu d’as-
sumptes de feina. El que digueu serà 

analitzat i utilitzat en contra vostra. Enfoqueu les 
situacions amb una ment oberta.

TAURE 20-iv / 20-v.
Obriu-vos a totes les persones en qui 
podeu confiar. Deixeu que la intuïció us 

guiï i la disciplina us ajudi a evitar situacions que 
puguin comprometre-us.

BESSONS 21-v / 20-vi.
Aconseguireu més si us ocupeu de les 
responsabilitats i continueu amb el ne-

goci. Com menys pertorbació hi hagi en la vostra 
vida, millor. feu-vos un regal especial.

CÀNCER 21-vi / 22-vii.
Concentreu-vos en l’objectiu i utilitzeu 
la disciplina per manipular els altres 

perquè vegin les coses com vosaltres. una jugada 
emocional prendrà la gent per sorpresa.

LLEÓ 23-vii / 22-viii.
feu un pas enrere i decidiu-vos a fer una 
cosa que us faci sentir millor. L’actitud 

ho és tot, i si consentir-vos us posa en l’estat 
mental correcte, això és el que heu de fer.

VERGE 23-viii / 22-iX.
podeu produir canvis i millorar el vostre 
statu quo emocionalment i econòmica-

ment. viatjar portarà a la intriga i despertarà 
idees creatives que ofereixen més prosperitat.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
La informació ha de ser una prioritat. 
no sentiu que heu de canviar alguna 

cosa perquè algú més ho fa. feu el que sigui 
millor per a vosaltres i en el moment que toca.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
posicioneu-vos per passar una bona 
estona i no deixeu que res us afecti. se-

guiu els objectius, parleu dels plans amb algú 
especial i estigueu a l’altura de les expectatives.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
Tingueu cura de la persona amb qui 
col·laboreu avui. Algú utilitzarà tàcti-

ques deslleials per ficar-se amb vosaltres. En cas 
de dubte, feu preguntes i dirigiu-vos a la font.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
un canvi personal us entusiasmarà. no 
espereu que tots estiguin d’acord amb 

vosaltres. utilitzeu la sensatesa perquè d’altres 
vegin les coses com vosaltres voleu.

AQUARI 20-i / 18-ii.
si no podeu avenir-vos amb la resta, 
opteu per fer alguna cosa sols. La sere-

nitat us ajudarà a resoldre qualsevol problema. 
Ara no és el moment de saltar a l’acció.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
mostreu respecte en els tractes, i us 
sortireu amb la vostra. reviseu el que 

va passar i apreneu dels errors. La intuïció està 
afinada i us indicarà quan fer una jugada.
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