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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.

Marqueu el vostre ritme i procureu no 
oferir res que no sigui realista. L’amor 

és a les estrelles. Sigueu receptius a l’ajuda que 
us ofereix algú que us estima.

TAURE 20-IV / 20-V.

Compartiu les vostres idees amb algú 
que pot complementar el que proveu 

d’aconseguir. La vostra dedicació impressionarà 
els estranys, però no algú proper.

BESSONS 21-V / 20-VI.

No us cregueu tot el que sentiu. Algú 
provarà d’afalagar-vos per obtenir al-

guna cosa de vosaltres. Poseu l’energia a millorar 
i en una vetllada romàntica amb algú proper.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.

Mantingueu-vos prop de casa. Treballeu 
en projectes intrigants. Tenir un punt 

de vista inusual per fer les coses us ajudarà a 
destacar i contribuirà al vostre progrés.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

Ocupeu-vos dels assumptes del cor. 
Preneu un compromís que us porti a un 

pla alternatiu que prometi millorar una relació 
important en la vostra vida.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

No cediu davant d’algú que utilitza la 
manipulació emocional per fer-vos fer 

el que vol. Sigueu ferms i feu només el que creieu 
que és just. Actualitzeu i milloreu l’aspecte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Feu la vostra part i tot plegat progres-
sarà. Una relació romàntica us permetrà 

explorar noves possibilitats. El vostre aspecte us 
portarà més popularitat, si el canvieu a millor.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

Us desviareu, en lloc de fer el que s’es-
pera de vosaltres. El vostre major interès 

és ocupar-vos de les vostres responsabilitats, si 
voleu que us deixin tranquils.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

No deixeu que us tempti la indulgència. 
Evitar situacions que necessiten ser 

tractades només us portarà estrès. Ser honestos 
sobre el que sentiu és l’única manera de viure.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

Canvis inesperats modificaran la vostra 
personalitat. Si mireu més enllà del vos-

tre cercle immediat, descobrireu una oportunitat 
de recuperar alguna cosa o algú del passat.

AQUARI 20-I / 18-II.

No tindreu problemes a l’hora de ser el 
centre d’atenció. Deixeu que el vostre 

encant, gràcia i imaginació ajudin a despertar 
interès en qui sou i en el que podeu oferir.

PEIXOS 19-II / 20-III.

Assegureu-vos de tenir tota la informa-
ció necessària abans de compartir les 

vostres opinions. Algú us posarà al vostre lloc, si 
no feu una apreciació justa del que succeeix.

Renovació del conveni de col·laboració 
entre ajuntament i Orfeó de Tremp
L’alcalde i la presidenta de l’Orfeó de Tremp van firmar 
dimarts la renovació del conveni entre les dos institucions 
en el qual s’inclouen les activitats programes per a aquest 
any, a més de la subvenció del consistori.

AJUNTAMENT DE TREMP

Alumnes de l’escola Mare de Déu del Socós 
d’Agramunt participen en ‘Posa’t la gorra’
Alumnes i pares del Col·legi Mare de Déu del Socós 
d’Agramunt posen el seu granet de sorra a la campanya 
Posa’t la gorra d’Afanoc venent gorres per a la gran festa 
de l’entitat diumenge a la Seu Vella de Lleida.

Aspid impulsa l’ocupació de persones en 
risc d’exclusió a la Segarra
Aspid va firmar ahir un conveni de col·laboració amb el 
consell comarcal de la Segarra i l’ajuntament de Cervera 
per fomentar la contractació d’aturats i persones amb 
discapacitat. El 2015, va atendre 69 persones.

ASPID

L’IEI porta el teatre més proper a cinc municipis de Lleida
La directora de l’IEI, Montse 
Macià, i el director teatral Emili 
Baldellou van presentar ahir el 
nou cicle Territori. Teatre de 
Cambre, que portarà les arts 

escèniques per tota la província 
en un format teatral “molt prò-
xim” per fer sentir l’espectador 
“partícip” de l’argument, segons 
Baldellou.  

Es tracta d’una iniciativa de 
la companyia El Celler d’Espec-
tacles que arribarà a Guissona, 
Soses, el Pont de Suert, Barbens 
i Alguaire.

LLEONARD DELSHAMS

ARCO deixa de banda la provocació
La 35 edició d’ARCO va obrir 
ahir les portes als col·leccionis-
tes, que aquest any assisteixen a 
una fira menys irreverent i pro-
vocativa que en altres ocasions, 
i en la qual els galeristes espe-

ren bones xifres per a un mer-
cat que sembla haver superat la 
crisi. Els reis Felip VI i Letícia, 
acompanyats pel ministre de 
Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, 
assistiran avui a la inauguració 

oficial d’aquesta fira, en la qual 
participen 221 galeries de 27 
països. Per primera vegada en 
més de 20 anys la fira no compta 
amb un país convidat. El 2017 
podria ser l’Argentina.

EFE

La fira va obrir ahir les portes a col·leccionistes i s’inaugurarà oficialment avui.


