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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sorgiran assumptes emocionals si trac-
teu amb influències externes o amb 

gent que no veu les coses igual. Treballeu inde-
pendentment i evitareu la interferència.

TAURE 20-IV / 20-V.
Un enfocament creatiu cap a la vida i 
ser conscient de vosaltres mateixos us 

ajudaran a ajustar la vostra manera de fer nego-
cis. No necessiteu estar d’acord amb tothom.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sigueu generosos amb els altres i avan-
ceu amb optimisme. Apunteu alt i mireu 

per les alternatives que us puguin ajudar a llan-
çar-vos en un afer nou i emocionant.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
S’afavoreix l’educació i buscar informa-
ció que us pugui ajudar a revitalitzar la 

vostra vida, la vostra posició actual i les vostres 
metes. Estigueu atents al que fan els altres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Afloraran problemes en les societats si 
deixeu que les emocions interfereixin 

amb el que s’ha de fer. Si és necessari, viatgeu. 
S’afavoreixen les millores personals.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Quan es tracti de negocis i de clients o 
superiors, no deixeu que us dominin les 

emocions. És bo estar disposats al compromís si 
és necessari.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Les societats i reunir-vos amb gent que 
us faci pensar us ajudarà a descobrir el 

pròxim que voleu fer. Reviseu un somni creatiu 
o un pla que voleu seguir.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Escolteu acuradament, però no quedeu 
atrapats en l’ardit d’algú que no us con-

vé. Està bé viure a la vostra manera si doneu als 
altres el mateix privilegi.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
El treball dur us ajudarà a aconseguir 
les metes. No deixeu que us impedeixin 

acabar el que comenceu ni que us temptin per 
involucrar-vos en coses innecessàries.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Poseu-vos ferms davant de qualsevol 
que provi d’aprofitar-se de vosaltres. No 

us involucreu amb gent que només vol aprofi-
tar-se de les vostres habilitats o coneixement.

AQUARI 20-I / 18-II.
No tingueu dubtes sobre el que hauríeu 
de fer. Seguiu el cor i feu el que sentiu 

correcte. Agregar disciplina us ajudarà a superar 
qualsevol desafiament emocional.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Una aliança d’empreses o una nova in-
versió us donaran un sentit d’assoli-

ment. Els guanys econòmics que utilitzin idees 
innovadores recompensaran.

Presentació a Lleida de la novel·la              
‘La mecànica de l’aigua’, de Silvana Vogt
La llibreria Caselles de l’Eix Comercial va acollir ahir la 
presentació, a càrrec del poeta i col·laborador de SEGRE 
Txema Martínez, del llibre La mecànica de l’aigua, de 
Silvana Vogt, un homenatge a l’editor Isidor Cònsul.

ITmAR fAbREgAT

ITmAR fAbREgAT

Entrega dels VIII Premis Protagonistes          
del Demà del Rotary Club de Lleida
La sala d’actes de l’Institut d’Oftalmologia de Lleida va 
acollir ahir l’entrega dels VIII Premis Protagonistes del 
Demà, que organitza el Rotary Club Lleida i que distingeix 
joves estudiants pel seu currículum acadèmic.

Tertúlia literària a la biblioteca Pública 
sobre les influències de Maria Barbal
La Biblioteca Pública va acollir ahir una tertúlia literària, 
moderada per Anna Sàez, coordinadora del dominical 
Lectura de SEGRE, amb l’escriptora Maria Barbal i que 
va girar entorn dels deu llibres que més l’han influït.
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gimcana del Col·legi del Carme per edificis lligats a màrius Torres
Alumnes del cicle mitjà del Col·
legi del Carme de Lleida van 
recórrer ahir els edificis em·
blemàtics del centre històric de 
la ciutat per conèixer els llocs 

lligats a la biografia del poeta 
lleidatà Màrius Torres, una jor·
nada en què en dies anteriors 
han participat altres alumnes 
del centre.

Ahir, els escolars van clau·
surar un matí d’aprenentatge 
a la plaça Paeria amb poemes 
de l’autor i cantant una cançó 
dedicada a la poesia.

Noves parelles lingüístiques a Tàrrega
Tàrrega impulsa una nova edi·
ció del programa Voluntariat 
per la llengua, a través del qual 
s’han format una vintena de pa·
relles lingüístiques. Es tracta 
d’una iniciativa de suport edu·

catiu en la qual voluntaris man·
tenen converses amb alumnes 
de nacionalitat estrangera que 
aprenen català. 

La majoria són estudiants de 
l’Aula de Llengua de Tàrrega i 

la presentació es va fer dimecres 
a la nit amb la presència de la 
lingüista Carme Junyent, que va 
oferir la conferència titulada El 
català i el futur de la diversitat 
lingüística.

CoNSELL ComARCAL DE L’URgELL

La presentació de les parelles lingüístiques es va fer dimecres a l’Oficina Jove de l’Urgell.


