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HORòscOp

Treball Social homenatja els graduats   
que han treballat de docents 25 anys
L’escola de Treball Social va celebrar ahir un acte com-
memoratiu per als professors que fa 25 anys que són 
docents i que es van matricular en aquest grau. Va ser un 
homenatge a la feina que han fet durant tots aquests anys.

itmar fabregat
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Jornada de donació de sang a la sala 
manuel de montsuar de l’IEI
La Sala Manuel de Montsuar de l’IEI va acollir ahir una 
jornada de donació de sang organitzada pel departament 
de Salut de la Generalitat, el Banc de Sang i Teixits de 
l’Hospital Arnau i la Creu Roja.

La 5a Fira del Playmobil de Tàrrega exposarà més de 5.000 figures
Tàrrega acollirà la cinquena 
edició de la Fira del Playmobil, 
organitzada per l’associació 
Agrat, els dies 2 i 3 d’abril al 
pavelló Club Natació, on es po-

dran veure un total de 16 diora-
mes amb més de 5.000 figures. 
El més gran serà de 24 metres 
quadrats. El preu de l’entrada 
serà d’1 euro per a nens i de 2,5 

euros per a majors d’edat. Marc 
Tarragó, membre d’Agrat, va 
explicar que l’objectiu és su-
perar els 14.000 visitants de la 
passada edició.

X. santesmasses

Un total de 190 participants van caminar 
de Torrefarrera a Malpartit diumenge
La cinquena edició de la Caminada Popular de Torrefar-
rera a Malpartit es va saldar diumenge passat amb una 
participació de 190 caminants que van recórrer els 10 
quilòmetres de la ruta.

aJUntament De torrefarrera

Mercat de Palmes i 
Palmons fins al proper   
20 de març
El Mercat de Palmes i Palmons s’ha 
instal·lat a la plaça de la Catedral 
fins al 20 de març, encara que de-
mà totes les parades es trasllada-
ran al mercat del Camp d’Esports, 
mentre que dissabte ho faran al del 
Barris Nord. El tinent alcalde Ra-
fael Peris les va visitar ahir en un 
acte protocol·lari. L’horari d’aten-
ció al públic és a partir de les 10 
del matí.
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Càritas Arbeca va   
celebrar un sopar       
solidari dissabte passat
Càritas Arbeca va celebrar dissabte 
passat un sopar solidari a la sala del 
centre cultural amb la col·laboració 
de l’ajuntament i de l’Associació 
de Dones. Durant l’acte, el grup 
de grallers La Revolta Arbeca va 
efectuar una actuació. Posterior-
ment, els alumnes de l’Escola de 
Música i el grup de Country Dry 
Land també van realitzar la seua 
posada en escena.

ÀRIES 21-iii / 19-iV.
actuar precipitadament portarà a pro-
blemes imprevistos. espereu el moment 

i planegeu l’estratègia abans d’entrar al quadri-
làter. És important estar preparats.

TAURE 20-iV / 20-V.
avanceu amb aplom i confiança. bus-
queu una forma diferent d’encarar un 

conflicte actual i el resoldreu. es fan evidents més 
oportunitats de guanys.

BESSONS 21-V / 20-Vi.
mantingueu-vos en una tasca i no can-
vieu fins a acabar-la. si sou molt per-

missius o extravagants us criticaran. Utilitzeu les 
vostres habilitats per marcar la diferència.

CÀNCER 21-Vi / 22-Vii.
expresseu gustos i disgustos i obtindreu 
resultats. La vostra capacitat per expli-

car als altres clarament les situacions i circums-
tàncies elevaran la vostra reputació.

LLEÓ 23-Vii / 22-Viii.
Poseu-vos en acció. La prioritat hauria 
de ser la disciplina, el treball dur i arribar 

a la meta. si sou proactius podeu fer canvis po-
sitius i marcar la diferència.

VERGE 23-Viii / 22-iX.
mireu el que heu fet i el que voleu acon-
seguir i trobareu una manera d’assolir 

les metes. expressar sentiments us ajudarà a 
alleujar qualsevol tensió.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
no us dobleu sota la pressió. Un canvi 
no té per què ser dolent. feu un gir po-

sitiu a qualsevol cosa que succeeixi al voltant i 
suportareu qualsevol obstacle.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
L’expansió, l’expressió i l’emoció ompli-
ran el dia si esteu oberts a noves idees, 

conceptes i possibilitats. Passeu temps amb algú 
que ofereix amor.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
no compartiu informació personal ni 
us involucreu en grups secrets ni en 

plans que puguin posar-vos en una situació pre-
cària. mantingueu un estil de vida simple.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
feu-vos càrrec i produïu un canvi que 
alleugi l’estrès. Passeu més temps amb 

la gent que estimeu i feu les coses que us donin 
alegria. Un canvi d’actitud us ajudarà.

AQUARI 20-i / 18-ii.
Una mirada honesta a qui sou, què heu 
aconseguit i cap a on us dirigiu us aju-

darà a posar les coses en perspectiva i us guiarà 
cap a una decisió important.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
feu una cosa bonica per a algú i us cor-
respondran. mostreu empatia i com-

prensió i oferiu guia i afirmació positiva que les 
coses poden canviar.


