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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu plans per divertir-vos
amb algú amb qui us

agrada passar el temps. Preneu-vos
el temps per cuidar-vos. Una idea
que tingueu despertarà l’interès
d’algú.

TAURE 20-IV / 20-V.
Seguiu el sender quemés
s’adeqüi al que us agrada

fer. No deixeu que ningú us espatlli
el dia dient-vos el que podeu o no
podeu fer. Assistiu a un esdeveni-
ment on pugueu explorar l’interès.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Deixeu vagar la imagina-
ció i que les emocions

quedin a càrrec. Inscriviu-vos en un
esdeveniment o curs que ampliïn la
consciència i us portin a un viatge
interessant i no habitual.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Assegureu-vos d’anar
amb compte que no us

estiguin desorientant. Discutiu els
plans i no pressioneu ningú perquè
faci les coses a la vostra manera. Si
ho heu de fer sols, feu-ho.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Mantingueu-vos a prop
de casa i nodriu les relaci-

ons que són importants per a vos-
altres. Sigueu honestos sobre com
us sentiu i quines són les intenci-
ons. Progressareu si sou realistes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Utilitzeu l’experiència per
guiar-vos amb els canvis

que afronteu. No confieu en ningú
perquè s’ocupi de les vostres res-
ponsabilitats. Planegeu l’estratègia
i treballeu a la vostra manera.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La creativitat us ajudarà a
trobar noves idees, així

com a assegurar que podeu mane-
jar qualsevol desafiament que en-
careu. Desenvolupeu els plans que
us ajudin a canviar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu manejar el vostre
camí de la victòria, però el

moment destacat durarà poc si heu
estirat la veritat o fet promeses no
realistes. Poseu més èmfasi en la
millora personal.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Penseu menys, feu més i

preneu una direcció no habitual.
Considereu un desafiament únic
que té el potencial perquè feu di-
ners extra. Els diners us arribaran
d’una manera molt peculiar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Assistir a una reunió amb
vells amics serà il·lumina-

dor. Tanmateix, el focus ha d’estar
en les vostres relacions actuals.
Apreneu del passat a fi d’evitar co-
metre errors similars.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Us portaran cap a gent
que tendeix a no ser co-

muna o que practica creences dife-
rents de les vostres. Assistir a esde-
veniments de comunitat us obrirà
els ulls i pot millorar l’estil de vida.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
Busqueu solucions. Un
enfocament pràctic al que

sigui que feu us ajudarà a evitar ex-
cedir-vos al fer-ho. És important
mantenir-vos fidels al que voleu,
però dins del pressupost.

FEMAP

La LlibreriaPatalín de la Seu, aparador de
premi en el Festival deMúsica dels Pirineus

Festa solidària a SantMartí deMaldà
Prop de 500 persones van par-
ticipar ahir a Sant Martí de
Maldà en la festa solidària Fes-
tallat. Organitzada per l’Aso-
ciacióAlba, l’ajuntament i al-
tres entitats, l’objectiu de la

celebració era recaptar fons
per al projecte de llar residèn-
cia i centre de dia de la loca-
litat. Per tal de fer-ho, durant
la jornada es van organitzar
diverses activitats com ara una

sortida en bicicleta per la vall
del Corb, un dinar popular,
una cercavila i activitats in-
fantils, entre d’altres. Així
doncs, preveuen recaptar més
de 2.000 euros.

L’organització del Festival de MúsicaAntiga dels Pirineus va
entregar ahir el premi de 600 € del concurs d’aparadors, orga-
nitzat aquest any per primera vegada, a la Llibreria Patalín de
la Seu d’Urgell, que va recrear un estudi antic de música.

Una de les activitats va ser una cercavila (foto) però també hi va haver un dinar popular.

ASSOCIACIÓ ALBA

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

Mercat a la Fresca a Bellpuig ambparades
de comerços i espectacles familiars
La plaça Ramon Folch de Bellpuig va acollir divendres el Mer-
cat a la Fresca organitzat per l’associació de comerciants d’aques-
ta localitat de l’Urgell.A més de les parades de productes, el
públic va gaudir d’espectacles familiars i sortejos.

EFE

Óscar Jaenada
critica que el seu film
sobre Cantinflas no
s’estreni a Espanya

L’actor que encarna Cantin-
flas en la pel·lícula dedicada
a la icona del cinemexicà,Ós-
car Jaenada, va qualificar ahir
a Las Palmas de “vergonya”
que la cinta no s’hagi estre-
nat encara a Espanya i va con-
fessar que ell va procurar amb
el seu treball reivindicar el so-
friment que amaga l’èxit de
Mario Moreno.


