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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Inscriviu-vos en alguna cosa que atrapi 
la vostra atenció. L’experiència que n’ob-

tingueu i les habilitats i informació que heu ad-
quirit us animaran a enviar el curriculum.

TAURE 20-IV / 20-V.
Desenterreu informació pertinent sobre 
les vostres inversions, un tracte pendent 

o assumptes relatius a la vostra salut. Feu la feina 
i obtindreu respecte i recompenses.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu el que pugueu per ajudar els altres, 
però no deixeu que ningú s’aprofiti de 

vosaltres. Treballeu braç a braç amb algú, en lloc 
de prendre-li les responsabilitats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu la calma, no importa què 
us succeeixi avui. Algú posarà a prova 

la vostra paciència, i la temptació portarà a situ-
acions que seran costoses.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
L’experiència serà la clau per avançar. 
Apreneu mentre entreu en un territori 

nou. Participeu en xarrades que us facin recon-
siderar la millor manera d’avançar.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Deixeu de pensar en les coses que feu 
de fer i comenceu a fer-les. Entrar en 

acció us donarà els resultats que busqueu i us 
hauria d’encoratjar a iniciar nous projectes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Aneu amb compte quan tracteu amb 
els altres. No tothom estarà d’acord amb 

vosaltres, la qual cosa us farà difícil produir els 
canvis que voleu fer a casa o a la feina.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Utilitzeu la imaginació quan es tracti 
d’assumptes que tinguin influència en 

societats o l’entorn de la seua llar. És important 
sentir-se còmode en el vostre entorn.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sigueu productius i incisius sobre com 
voleu que sigui el dia d’avui. Cedir da-

vant de la mandra o barrejar-vos en els assump-
tes d’altra gent us comportarà una falta d’èxit.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No compartiu secrets ni accepteu canvis 
amb els quals no estigueu d’acord. Si no 

podeu arribar a un acord amb les eleccions que 
teniu, busqueu la manera d’avançar sols.

AQUARI 20-I / 18-II.
Utilitzeu la disciplina i la disposició per 
produir un canvi i sobresortireu. Confieu 

en la vostra habilitat per fer els fonaments que 
milloraran la vostra vida i la comunitat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si no sou realistes o no podeu encarar 
els fets, afrontareu limitacions i frustra-

cions. L’honestedat us encoratjarà a fer el neces-
sari per millorar les vostres habilitats.

Els Margeners de Guissona estrenen la 
desena temporada de la colla castellera
La colla castellera Margeners de Guissona va inaugurar 
ahir la desena temporada amb una actuació a la plaça de 
l’Ajuntament d’aquesta localitat de la Segarra, amb els 
Picapolls de la Cavaresa i la Colla Jove de Barcelona.

ELI TOUNKARA

PAERIA

Acció de sensibilització als locals de lleure 
de la capital de l’equip Nits Q Lleida
L’equip Nits Q Lleida va protagonitzar dissabte als locals 
de lleure de la Zona Alta una nova acció de sensibilització 
dels ciutadans sobre convivència i civisme durant la nit 
sota el lema “La nit és teua i de tothom”.

La lleidatana Montserrat Bros debuta en la 
novel·la amb ‘Mujer sin blanca soltera busca’
La periodista Montserrat Bros (la Fuliola, 1984) va presen-
tar dissabte a la llibreria Caselles la seua primera novel·la, 
Mujer sin blanca soltera busca, una irònica mirada a les 
relacions i la precarietat laboral en l’era digital.

AMADO FORROLLA

Exhibeixen als Camps Elisis més d’un centenar de cotxes modificats
Centenars de persones van dis-
frutar ahir als Camps Elisis de 
la denominada Stance Caragol 
vol. 3, una cita amb més d’un 
centenar d’automòbils modifi-

cats seguint el criteri personal 
dels seus propietaris. Organitza-
da per l’Associació Stance Cara-
gol, l’objectiu de l’esdeveniment 
era que els visitants gaudissin 

d’aquests vehicles, exposats du-
rant unes hores al centre de la 
ciutat, i que els assistents tam-
bé coneguessin els encants de 
Lleida.

AMADO FORROLLA

Dansa a ritme de Paganini a la Llotja
El Teatre de la Llotja de Lleida 
va acollir ahir la posada en es-
cena de Capricis, un especta-
cle que va ser guardonat amb 
el Premi Butaca al millor mun-
tatge de dansa del 2014, obra de 

la coreògrafa Àngels Margarit 
per a la companyia Mudances.
Capricis és un divertimento 
en el qual el joc és un dels ele-
ments protagonistes. La dansa 
s’adapta a l’estructura musical 

dels 24 capricci de Paganini, 
peces curtes per a violí, d’un 
gran virtuosisme tècnic i que 
suggereixen les emocions més 
diverses, en aquest cas al cos de 
nou ballarins de la companyia.

LLEONARD DELSHAMS

La Companyia Mudances de la coreògrafa Àngels Margarit va oferir ahir l’espectacle ‘Capricis’.


