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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sigueu sensibles amb els altres. Una
baralla empitjorarà ràpidament si jut-

geu amb pressa. Apreneu d’errors passats i evi-
tareu conflictes emocionals. Oferiu afecte.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Mantingueu-vos ocupats, investigueu
i no feu moviments impulsius ni pre-

neu decisions ràpides. Saber exactament què
necessiteu per assolir les metes us farà triomfar.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Aneu lentament i concediu-vos l’opor-
tunitat d’experimentar amb algunes de

les vostres idees menys clares que voleu concre-
tar. Està bé ser diferent, però estudieu el cas.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No deixeu que les emocions s’empor-
tin el millor de vosaltres. Oculteu els

pensaments fins a tenir les respostes que bus-
queu. Eviteu reaccionar malament.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un assumpte pot semblar atractiu pe-
rò penseu-ho abans de comprometre-

us en activitats que poden acabar en dolor. Pen-
seu amb compte abans d’emprendre res.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
La vostra dedicació i desig de fer millo-
res en qualsevol causa en què partici-

peu us portaran popularitat i influència. Com-
partiu els plans i utilitzeu la crítica constructiva.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Augmentaran els problemes a casa i la
feina. Retrocediu si algú intenta impo-

sar les vostres opinions sobre vosaltres. Intenteu
fer un canvi que us beneficiarà mentalment.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La vostra habilitat per veure clarament
les situacions us ajudarà a decidir què

us beneficiarà i millorarà la relació que tingueu
amb d’altres. Viatgeu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Els pagaments en efectiu poden sem-
blar temptadors. Abans d’avançar as-

segureu-vos que coneixeu tots els fets. Les mi-
llores a casa resultaran bones.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Tindreu un problema si no admeteu
responsabilitats a la feina o una rela-

ció. És millor realitzar esmenes ràpidament per
poder seguir endavant sense retards.

AQUARI 20-I / 18-II.
Canalitzeu l’energia per anar més en-
llà quan us demanin un treball sobre

un projecte. El que realitzeu oportunament se-
rà el vostre passatge a projectes millors.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Esports competitius, sociabilitzar-se o
passar temps amb gent interessant

haurien de ser prioritats. Un viatge que assegu-
ri diversió us ajuda a decidir sobre el futur.
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X. SANTESMASSES

Guissona obre les portes a Cèsar i
Cleòpatra en la seua festa romana
Guissona es va vestir ahir del co-
lor i les formes de fa 2.000 anys.
Cèsar i Cleòpatra, guanyadors
de l’última Bacanal, van tornar
a recórrer els carrers del centre
històric acompanyats d’una vin-
tena de nens que els anaven gui-
ant el camí creant una catifa de
pètals rojos.A la plaça Major,
l’alcalde,Xavier Casoliva, va en-
tregar les claus de la ciutat als
que durant una setmana seran
els seus governants.

Prèviament, Bacus i Parra, els
dos gegants de la festa, acompa-

nyats de tot el bestiari local i la
música dels grallers, van recór-
rer els ravals anunciant l’inici de
la festa. Les fonts es van conver-
tir en termes, la plaça Major en
amfiteatre, i així cada carrer va
prendre la forma que va tenir
Guissona fa 20 segles, quan els
romans hi van plantar la seua
ciutat per la riquesa local de les
aigües.

La Celebratio Ludi Iessonen-
sis, que és el nom de la festa in-
augural dels Capvespres a la Ro-
mana, dóna inici a les celebraci-

ons que aquest any estan dedi-
cades a la guerra deTroia.Ahir
hi va haver teatre a càrrec de
la companyia Els 4Gats, que va
escenificar un muntatge sobre
l’esmentada batalla.Avui es de-
dicarà a la música ambVocal
Tempo. Demà es projectarà el
film Pompeia. Dijous tindrà lloc
el sopar de gastronomia roma-
na i divendres, un espectacle de
música i foc.Dissabte serà el torn
del Mercat Romà, per finalitzar
amb la gran Bacanal, informaX.
Santesmasses.

Cleòpatra i Cèsar, ahir durant la Celebratio Ludi Iessonensis, governaran Guissona una setmana.

LesSardanesa la
Frescad’Alguaire
apleguen350persones
Un total de 350 persones van
poder disfrutar divendres a la
plaça de la Sardana d’Alguaire
de la segona ballada de les Sar-
danes a la Fresca. El ball va ser
amenitzat per la Cobla Munici-
pal de Lleida i elsAmics de la
Sardana d’Alguaire van exercir
d’amfitrions inaugurant el ball.
La pròxima ballada serà el dia
17 aAlcarràs.

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

LesBorges, Torrefarrera i Torrelameu
esmullen per l’esclerosimúltiple
Les Borges Blanques,Torrefarrera iTorrelameu són tres
dels centenars de municipis lleidatans que diumenge es
van afegir a les activitats de la campanyaMulla’t per l’Es-
clerosi Múltiple. La iniciativa va ser tot un èxit gràcies als
múltiples actes que es van organitzar. Les associacions de
dones L’Amistat i Les Àguedes van organitzar els es-
deveniments deTorrefarrera iTorrelameu, respectivament.
Per la seua part, les Borges va recaptar un total de 513 eu-
ros per col·laborar amb la campanya.



25 aniversario de Amparo y Antonio

Sopar de comiat de la temporada de futbol

“Los Aguila-Moreno han celebrado este domingo el 25 aniversario de Amparo y Antonio. Les deseamos 
que celebren muchos mas”.

El passat divendres, l’equip de futbol sala de la Penya Barcelonista de Lleida i Província, que juga a la  
Lliga Lap de Futbol 5, va celebrar al local de l’entitat el sopar de comiat de la temporada.

Associació Dones l’Amistat

Les Borges recapta 513 euros

El passat diumenge, l’Associació de dones l’Amistat de Torrefarrera 
va celebrar a les piscines de la localitat la festa Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple. Durant tot el dia es van vendre samarretes, entre d’altres.

Les Borges Blanques va tornar a participar dels actes organitzats 
arreu del país en benefici de la campanya Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple, amb prop de 200 persones.

Activitats a Agramunt
Les Piscines Municipals d’Agramunt s’han sumat un any més a 
la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple que va tenir lloc el 
diumenge. Durant tot el dia es van organitzar activitats.

Un any més, fidels a la Transsegre
“Un grup d’amics de Balaguer, fidel un any més a la festa de la Transsegre, arribant diumenge passat al 
marge esquerra del riu Segre després de completar la segona etapa del trajecte”. 
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o del nacimiento de su hijo o 
algún familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos 
sin ningún cargo. No se publicarán fotomontages, fotografias retocadas o que no 
tengan un mínimo de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana 48 
horas antes del día de su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono 
Industrial 118 de lleida o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat


