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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Invertiu temps per com-
partir-lo amb els éssers

estimats. Rebreu una informació re-
llevant sobre el lloc on treballeu. No
us comprometeu a ajudar si no te-
niu temps.

TAURE 20-IV / 20-V.
Sigueu moderats en els
tractes. Tant si investi-

gueu, planegeu un viatge o bus-
queu comprar una cosa cara, mireu
de mantenir-vos dins de les possi-
bilitats. Protegiu els béns.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Ocupeu-vos només d’allò
que governeu. Treballeu

per exhibir les habilitats de manera
única per atraure l’atenció. Creieu
vosaltres i el que pugueu fer i els al-
tres faran el mateix.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No sobrecarregueu el plat
i mireu de fer-ho tot per

compte propi. Obtindreumolta aju-
da si assoliu els qui sabeu que po-
den contribuir en els vostres plans.
Teniu el que cal per sobresortir.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Passar temps amb algú
estimat alleujarà les pres-

sions que heu estat sentint a la fei-
na. Agafeu-vos un moment per re-
laxar-vos i disfrutar d’una cosa es-
pecial amb la gent que estimeu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Feu allò de què més dis-
fruteu i destacareu. No

deixeu que una font poc confiable
o un subjecte impredictible us atu-
rin. Feu la vostra i eviteu interferèn-
cies.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No deixeu que les situaci-
ons se’n vagin de propor-

ció. Concentreu-vos en l’amor, l’es-
tètica i a fer més còmode el seu en-
torn. Feu plans per disfrutar amb al-
gú especial.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No abordeu massa ràpid
un tracte. Estigueu segurs

de poder pagar abans de firmar so-
bre la línia de punts i us estalviareu
estrès innecessari. Algú us oferirà
informació falsa.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Agafeu-vos temps lliure

per estar amb la gent que estimeu.
Una mica de cura us ajudarà a evi-
tar problemes. El romanç es veu
prometedor, planegeu una cosa es-
pecial per a dos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Teniu bones idees i una
forma expressiva d’expli-

car els vostres plans. Les discussions
amb un company o ser estimats us
porten a un arranjament de vida
millor i més sa.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La inconsistència serà la
ruïna. Eviteu qui miri de

deixar-vos de banda, abordeu el
que voleu per vosaltes mateixos. No
discutiu, feu el millor que pogueu.
El romanç us alleujarà l’estrès.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu canvis que sumaran a
la vostra conveniència, fe-

licitat i futures possibilitats. Gaudiu
d’una cosa que us permetrà tornar
a les vostres habilitats en una soci-
etat comercial.

AMADO FORROLLA

L’Aplec escalfamotors ambuna
festa a la plaça del Dipòsit
La plaça del Dipòsit va acollir ahir a la nit la
festa del Preaplec del Caragol 2015. L’esdeve-
niment, que se celebra per primera vegada, va
comptar amb un sopar i un concert. Demà co-
mencen els actes de la setmana cultural.

ÒSCAR MIRÓN

X.SANTESMASSES

CasaDalmases de
Cervera generarà
250 litres de cervesa
a la setmana

El projecte social de Casa
Dalmases de Cervera, en què
participa l’AssociacióAlba,
generarà 250 litres de cerve-
sa artesana a la setmana.Ahir
es va inaugurar l’obrador, fet
que suposa també l’inici de
la comercialització d’aques-
ta cervesa amb finalitats so-
cials, ja que dóna feina a dis-
capacitats psíquics. Durant la
jornada d’ahir van visitar
l’obrador 250 persones.

JOSEP M. MAYA

El grup lleidatàOnaBossa, a
l’espai cultural ENE de Lleida
Mig centenar de convidats van disfrutar diven-
dres de l’actuació del quartet lleidatà Ona Bos-
sa al local d’estètica d’ENE de Lleida, al car-
rerTorres de Sanui, que ha estrenat un espai
per a activitats culturals.

Lectura delsAmics dels Clàssics a la SeuVella
L’associacióAmics dels Clàssics va fer ahir una visita guiada alTuró de la Seu
Vella de Lleida, durant la qual es van llegir en diversos espais del monument
fragments de la nova edició per part de l’editorial Barcino del llibre Crònica
de la croada contra Catalunya, que el cronista medieval Bernat Desclot va
escriure a finals del segle XIII.

Cicle de
concerts corals
aBellpuig

Els grups corals de l’Escola Municipal de Música
de Bellpuig van obrir divendres alTeatreArmen-
gol un cicle coral que tindrà continuïtat amb tres
recitals més d’altres formacions el 31 de maig i el
20 i 28 de juny.

AJUNTAMENT DE BELLPUIG


