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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si esclaten les situacions emocionals, 
preneu-vos temps. Intenteu ser opti-

mistes i oferir solucions en lloc de molestar-vos. 
Apreneu dels errors passats.

TAURE 20-IV / 20-V.
S’aconsellen els plans de viatge o visitar 
algú que us pugui donar informació 

sobre les tendències actuals o els canvis que hi 
ha en el lloc de treball.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu passos llargs que us ajudin a sobre-
passar qualsevol negativitat o engany 

retòric amb gent que pot estar intentant aprofi-
tar-se de vosaltres.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Afloraran les emocions si deixeu que els 
altres us atrapin. Eviteu intentar qual-

sevol cosa que pugui resultar en danys menors 
o mala salut. Eviteu les discussions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Apunteu a estabilitzar la vostra vida. No 
deixeu que els assumptes emocionals 

s’interposin entre vosaltres i les metes. Estigueu 
orgullosos del que feu i viviu tranquils.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
La gent que heu ajudat en el passat 
oferirà una perspectiva interessant a 

una situació que esteu encarant ara. Escolteu els 
bons consells.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No deixeu que les emocions s’interposin 
en el vostre camí. Penseu en gran i por-

teu a terme els plans malgrat els obstacles que 
trobeu. Sigueu disciplinats.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Els amics i familiars seran feliços d’aju-
dar-vos si ho demaneu. Oferiu incentius 

si això us fa més fàcil obtenir ajuda. Feu pregun-
tes i escolteu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No descuideu els que estimeu. Estareu 
tan ocupats a avançar que perdreu de 

vista per què esteu treballant tan dur. Deixeu 
clares les prioritats.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els assumptes emocionals us faran re-
pensar les relacions amb alguns iguals. 

La confiança és important si voleu sentir-vos 
còmodes a compartir les idees.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compartiu els pensaments i busqueu 
formes d’utilitzar les habilitats, talents 

i coneixement per avançar. Entreu en acció i ve-
geu què es desenvolupa.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Convertiu la llar en un lloc de comoditat. 
Apunteu a reduir el vostre estrès parti-

cipant en una cosa que us doni felicitat o satis-
facció. Intenteu agradar.

Altorricó celebra les festes d’hivern en 
honor a sant Blai i santa Àgueda
Altorricó ha celebrat aquest cap de setmana les festes 
d’hivern en honor a sant Blai i santa Àgueda. Les cele-
bracions van arrancar divendres amb processó, missa i 
pastís beneït i va acabar ahir amb sessió de ball.

AJUNTAMENT D’ALTORRICÓ

EFE

La reina Isabel II d’Anglaterra compleix  
65 anys al tron, un Jubileu de Safir
La reina Isabel II va fer ahir història al complir 65 anys al 
tron, convertint-se en la primera monarca britànica que 
celebra un Jubileu de Safir. No obstant, no estava previst 
cap compromís oficial.

La Fira de Titelles de Lleida presenta les 
seues propostes al festival francès Mòmix
La Fira de Titelles de Lleida ha participat en el 26è Festi-
val francès d’arts escèniques Mòmix dins del programa 
Mòmix à la catalane organitzat amb l’Institut Ramon 
Llull i l’Institut Català de les Empreses Culturals.

TITELLES LLEIDA

Multitudinària celebració de Santa Àgueda a Linyola
L’ajuntament de Linyola va 
acollir dissabte passat la ce-
lebració de Santa Àgueda. La 
festa va començar passats dos 
quarts de vuit de la tarda amb 

una berenar sopar que va tenir 
lloc al pavelló poliesportiu de 
la localitat. Els participants van 
disfrutar després amb una ani-
mada sessió de ball a càrrec del 

grup Zarabanda, durant la qual 
es van sortejar diversos premis 
entre els assistents i també es 
van repartir gominoles entre 
els més petits.

AJUNTAMENT DE LINYOLA

Dinar contra el càncer a Torrefarrera
La sala social de l’ajuntament de 
Torrefarrera va acollir diumen-
ge passat un dinar organitzat en 
benefici de l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer (Aecc) i 
que va congregar unes 280 per-

sones. L’acte va ser organitzat 
pel grup local de l’entitat i va 
comptar amb la col·laboració 
d’una vintena de voluntaris i 
voluntàries de la localitat. L’al-
calde de Torrefarrera, Jordi 

Latorre, va expressar durant 
la celebració la seua “satisfac-
ció i orgull que tantes persones 
dediquin una estona i diners per 
col·laborar en la lluita contra el 
càncer”.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Imatge d’alguns dels voluntaris que van col·laborar en la iniciativa solidària.


