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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si espereu massa, algú en traurà pro-
fit. Cuideu-vos i no accepteu que algú

us sedueixi per prendre responsabilitats que no
us pertanyen.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
La consistència farà que us veieu bé i
que supereu qualsevol que estigui pro-

vant de guanyar-vos en el vostre joc. No deixeu
que la part emocional us costi diners.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Participeu en activitats que us portin a
conèixer gent nova o a compartir una

cosa especial amb algú que estimeu. Estigueu
orgullosos de com us veieu.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Feu les coses de què gaudiu. Cuideu la
vostra salut i aneu amb compte quan

feu qualsevol cosa que requereixi acció física o
treballar amb un equip perillós.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No doneu suport econòmicament a
cap altra persona. Un tracte que us ofe-

reixen no és tan bo com us fan creure. Invertiu
en els vostres coneixements i habilitats.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Compartiu les preocupacions amb
amics i trobareu una solució al proble-

ma que us manté inquiets. L’honestedat porta-
rà les emocions a la superfície.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Enfrontareu problemes a casa si mireu
d’ignorar els assumptes emocionals

que us molesten. Actualitzeu el vostre aspecte
per sentir-vos millor.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Expandiu una idea que teniu i compar-
tiu els plans amb la gent que creieu

que hi pot contribuir. Un enfocament constant i
una presentació única capturaran l’atenció.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sorgiran dubtes si no sou precisos i de-
tallats en tot el que feu. És important

expressar els pensaments i fer preguntes si al-
guna cosa no està clara.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No deixeu que un canvi d’últim mo-
ment us costi econòmicament. Que-

deu-vos al cim dels vostres assumptes de diners
i eviteu aliances d’empreses.

AQUARI 20-I / 18-II.
Algú us donarà informació pobra. Feu
canvis basats en el que millor funcio-

na per a vosaltres. L’aventura portarà a una de-
terminació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La informació que obtingueu en una
fira comercial, conferència o a escoltar

algú que té més experiència de vida us ajudarà
a anar en una direcció favorable.

Veïnsde l’AltUrgellparticipen en
una caminada pel Dia de la Diabetis
Veïns de l’Alt Urgell van participar ahir a la Seu d’Urgell
en la 12a edició de la caminada popular amb motiu del
Dia de la Diabetis, organitzada per l’associació de dia-
bètics de la comarca.

PAERIA DE LLEIDA

Uncentenardepersones caminen per la salutmental a Lleida
Un centenar de persones van
participar ahir en la segona edi-
ció de la caminada popular en
favor de la salut mental que or-
ganitza l’Associació Salut Men-

tal Ponent. Els participants van
poder assistir a les 9.30 hores
a una visita guiada al Museu de
l’Aigua de Lleida, on van inici-
ar un recorregut que va conclou-

re a la plaça Joan Oró al migdia.
Aquest acte forma part d’una
campanya de sensibilització so-
bre la importància de tenir cu-
ra de la salut mental.

SALUT MENTAL PONENT

Les CasesRegionals de Lleida
celebren el Dia de Cantàbria

Concurs deTeatre Breu a Cervera
El Grup Escènic del Patronat de
la Passió (Grepp) va celebrar ahir
diumenge el 25è aniversari del
seu naixement. Ho va fer orga-
nitzant la primera edició del
Concurs deTeatre Breu, en què

van participar un total de set
companyies. El Grepp va sorgir
inicialment per la necessitat de
la Passió d’aconseguir actors per
a la seua obra.Actualment, és
una companyia independent

amb 120 actors i amb un com-
promís notable en les activitats
culturals locals.Així, aquest any
es van ocupar d’organitzar l’es-
cenificació de l’Aquelarre, infor-
ma X. Santesmasses.

Les Cases Regionals de Lleida van celebrar ahir el Dia de
Cantàbria en el marc de les Jornades Culturals Inter Cen-
tres. Hi va haver una missa a l’Acadèmia Mariana en ho-
nor a la verge de la BenApareguda, patrona de Cantàbria.

SOCIETATGent

L’Associació LaBanquetade Juneda
celebra la primera jornada d’enologia
L’Associació La Banqueta de Juneda va celebrar dissabte
passat una jornada enològica amb el nom de La Banque-
ta i elVi, una iniciativa per donar a conèixer la Banqueta
del Canal d’Urgell a la qual esperen donar continuïtat.

El concurs commemora el 25è aniversari del Grup Escènic del Patronat de la Passió.

X. SANTESMASSES


