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ÀRIES 21-III / 19-IV.
No gasteu diners que no teniu en mi-
llores per a la persona o la casa. És ho-

ra d’organitzar-se i deslliurar-se d’objectes que
no utilitzeu. Tingueu les finances en ordre.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu una cosa fora del comú i sereu ins-
pirats per la gent que conegueu. Esti-

muleu amor i romanç, i no perdeu l’oportunitat
de passar temps amb algú especial.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Enfoqueu seriosament el que feu. Pen-
seu com tirar endavant professional-

ment, financera i personal. Un canvi ajudarà a
reconèixer què podeu eliminar i què sumar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Que no us intimidi un canvi d’últim
moment fet per algú. Deixar que les

emocions s’imposin us farà perdre una cosa que
realment desitjàveu presenciar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Teniu el necessari per concretar coses.
La percepció i energia permetran que

feu contribucions que us elevin la popularitat i
us posin en marxa per avançar.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Reserveu el dia per a l’observació silen-
ciosa. No deixeu que us provoquin per

debatre. La suma de responsabilitats serà una
càrrega. Poseu energies a realitzar canvis.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Si algú us pressiona o mira que feu el
que no desitgeu, les emocions s’encen-

dran. Estimuleu la recerca educativa. El que des-
cobriu porta a canvis.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Si poseu l’esforç en empreses creatives
enriquireu la vida. No permeteu que

les demandes d’algú us allunyin de les possibi-
litats d’utilitzar la imaginació.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu-vos al cim del que passa
al voltant personalment o laboralment.

Si no respecteu les lleis quedareu restringits. No
deixeu que us arraconin. Sigueu diligents.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un canvi inesperat pertorba el benes-
tar emocional i amenaça una relació

important. Mantingueu la calma quan es tracti
de disputes i evitareu que us culpin.

AQUARI 20-I / 18-II.
Les idees innovadores i el desig d’ex-
perimentar us porten guanys inespe-

rats. Un enfocament nou us posa en situació clau
per negociar una posició interessant.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podeu fer el vostre somni realitat si
desenvolupeu i alimenteu el que vo-

leu. L’amor confiarà molt en vosaltres i el que feu
i no en el que digueu. No prometeu res.
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Sortida cultural del
consell de la Gent
Gran de la Segarra
Una trentena de membres del
consell consultiu de la Gent
Gran de la Segarra han partici-
pat aquesta setmana en una sor-
tida cultural per la comarca. La
ruta va arrencar a Biosca, va
continuar aTorà i va acabar a les
instal·lacions del pitch & putt de
Massoteres. L’objectiu, reflexi-
onar sobre la tasca del consell
durant els últims quatre anys.

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Laprimera comunióde la princesa Elionor
Els reis Felip i Letícia, els monarques emèrits, la infanta Sofia i la princesa Elionor, ahir.

❘ MADRID ❘ La família reial per
complet (els reis Felip i Letí-
cia, els emèrits Joan Carles i
Sofia i la infanta Sofia) va
acompanyar ahir la princesa
d’Astúries en la seua primera
comunió. Poc abans del mig-

dia, van arribar tots junts a la
parròquiaAsunción de Nues-
tra Señora deAravaca (Ma-
drid), on l’hereva al tron va
rebre el sagrament al costat
dels seus companys de quart
de Primària de l’escola Santa

María de los Rosales. “Sí, es-
tava molt nerviosa”, Elionor,
vestida amb l’uniforme de ga-
la de l’escola, quan els peri-
odistes li van preguntar si es-
tava contenta. “Ara ho cele-
braré a casa.”

Diplomes per als assistents als tallers
d’informàticade les llars de Bonaire i l’Ereta
Els participants en els tallers
impartits pels voluntaris sè-
niors de la Paeria han recollit
aquesta setmana els seus di-
plomes d’assistència. La regi-
dora de Participació Ciutada-
na, DolorsArderiu, va visitar

ahir la llar de Bonaire, on es va
trobar amb alumnes i volunta-
ris de l’esmentat centre i de la
llar de l’Ereta. Els assistents
han participat en tallers d’in-
formàtica i de suport ortogrà-
fic.

Concertde la
coral deMaristes
aMontsó
La coral Maristes Montserrat va
actuar dissabte passat a l’Audi-
tori San Francisco de Montsó
amb Ensemble XXI i la Coral
Montisonense. L’espectacle de-
nominat La magia de más de
100 voces va comptar amb can-
çons adaptades pel director d’or-
questra, JoséAntonio Chic, i van
dirigir les corals Gerard Riu i Pa-
loma Lanau.
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