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ÀRIES 21-III / 19-IV.
La confusió respecte a la
vostra vocació, direcció i

l’associació amb els vostres no us ha
de portar a una decisió que pugueu
lamentar. Feu servir la intuïció i con-
centreu-vos en el que us agrada.

TAURE 20-IV / 20-V.
Dissenyeu una estratègia
i trobareu un pla que us

ajudarà a realitzar moviments sig-
nificatius. Tingueu les coses enmar-
xa reunint informació i habilitats.
Una relació seriosa us ajuda.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu els pensa-
ments i oferiu suggeri-

ments i solucions als qui volen co-
mençar o buscar una altra direcció.
Una relació pot funcionar, però no-
més si heu delegat responsabilitats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
L’activitat física us ajuda-
rà a alleujar l’estrès i evita-

rà la possibilitat d’una discussió a
causa de l’ansietat i pressió emoci-
onals. Mantingueu la calma i man-
tindreu l’estabilitat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Progresseu ràpidament
amb els plans i sorpren-

dreu tothom amb el que aconse-
guiu. Una relació emocional us il·lu-
minarà el dia si planegeu fer res
d’especial amb algú estimat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Manteniu-ho tot el més
simple possible. No discu-

tiu punts irrellevants ni participeu
en problemes aliens. Concentreu-
vos en la seua recerca interior, alleu-
jarà l’estrès i evitarà la confrontació.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Preneu la iniciativa i reuniu
informació. Participeu en la

comunitat i podreu parlar en el vos-
tre entorn. Prepareu-vos per prendre
el control i viviu segons les vostres
paraules davant de l’oposició.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Concentreu-vos en el futur
i les expectatives. Penseu a

reunir papers, habilitats o coneixe-
ments addicionals si voleu assolir les
metes. Una anàlisi realista de les vos-
tres capacitats serà necessària.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Quedeu-vos a prop de ca-

sa on pugueu estar la major part de
temps. Alimentar importants rela-
cions i fer ajustos en els arranja-
ments de vida us atansen a una
persona que estima.

AQUARI 20-I / 18-II.
Accepteu el canvi si us aju-
da amillorar l’estil de vida

i situació financera. Establir un nou
pressupost us ajudarà a gestionar
deutes legals o financers que us es-
tan causant estrès.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els vostres suggeriments
us situen en bona posició.

Seguiu fins al final amb una prome-
sa i elevareu el vostre perfil i repu-
tació. Podeu estabilitzar la vostra
posició i futur financer.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
Que no us apartin del camí
per ofertes poc realistes.

Estudieu les possibilitats però feu pri-
mer la vostra investigació abans
d’aventurar-vos en una cosa que so-
namassa bona per ser veritat.

EFE

Els pares de Casillas i el porter
visiten Carbonero a la clínica
Després d’entrenar-se amb el Reial Madrid, el
porter Iker Casillas va anar ahir a la clínica Ru-
ber de Madrid –poc després dels seus pares,
a la foto– per estar amb la seua parella Sara
Carbonero i el seu fill nounat, Martín.

EFE

COM360º

El Parc deNadal de
Torrefarrera tanca
amb645nens i
joves en tres dies

El Parc de Nadal deTorrefar-
rera va tancar ahir les portes
després de tres jornades en
què un total de 645 nens i jo-
ves van disfrutar de les diver-
ses activitats i atraccions lú-
diques. Entre les novetats
d’aquest any figuraven una
zona de ball (minidisco), pro-
jeccions de cine i un espai de
videoconsoles.

EFE

La reina Sofia, en un taller juvenil
d’instruments reciclats
La reina Sofia va visitar ahir a Madrid un ta-
ller de l’Orquestra d’Instruments Reciclats de
Cateura (Paraguai), en el qual diversos joves
van poder aprendre a crear instruments musi-
cals a partir de diversos objectes reciclats.

Recitalbenèfic de Caballé a SantaMaria delMar
La soprano Montserrat Caballé i la seua filla Montserrat Martí van omplir la
nit de divendres la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona amb 1.300
persones per donar “esperança” en la lluita contra el càncer, en un concert
benèfic organitzat per l’Hospital Clínic de Barcelona.



LLEIDA •  El Secretario de Estado 
de Cultura, José María Lasalle, in-
augurará el martes la restauración 
del campanario de la Seu Vella, una 
obra financiada por el Estado y que 
ha permitido rehabilitar el elemento 
arquitectónico más característico de 
la antigua Catedral de Lleida.

Con la inauguración de las obras 
del campanario, una actuación en la 
que el Estado ha invertido 722.923 
euros, la Seu Vella recobrará su fi-
sionomía original, puesto que du-
rante un año los andamios han ta-
pado la torre mientras se realizaban 
los trabajos de restauración dirigidos 
por el arquitecto Enric Solsona.

Finalizada ya la obra, el Consor-
ci de la Seu Vella está ahora a la es-
pera de que llegue financiación pa-
ra la restauración de la fachada y de 
la Porta dels Apòstols. El proyecto, 
redactado por la Generalitat, ya está 
finalizado y también prevé localizar 

(para su documentación) la antigua 
escalinata que conducía a la Seu Ve-
lla desde la Lleida medieval. Para-

lelamente, la Seu Vela estrenará en 
2014 una ruta por la ciudadela con 
códigos QR.

La torre de la 
Seu Vella, a 
punto para la 
inauguración 
del martes

PATRIMONIO / EL ESTADO HA FINANCIADO LA OBRA

Las obras de restauración de la torre se han prolongado durante un año
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L.M.

El Parc de Nadal de Torrefarrera cierra con éxito de público 
LLEIDA •  Una zona de pinchadiscos y de videoconsolas, las principales 
novedades de esta edición del Parc de Nadal de la población.

L.M.

Presentan en Barcelona un libro del centro Ángel Olaran
LLEIDA •  El Museu d’Història de Catalunya acogió el viernes la presenta-
ción del libro Què podem fer? con la asistencia de Mari Pau Huguet.

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

T’invitem a gaudir dels
ESPECTACLES FAMILIARS de CaixaForum

amb la targeta               2 entrades al preu d’una

Dissabtes 18 i 25 de gener - 17.30h

En Patufet se’n va a la sorra +3
Arts escèniques
L’espectacle planteja una original versió d’aquest conte tradicional català. Les cançons 
interpretades per Mariona Segarra estan acompanyades d’unes il·lustracions ben 
especials: imatges canviants i efímeres fetes amb sorra del Sàhara per l’artista Borja 
González i projectades a la pantalla. Un regal per a la vista i l’oïda de tota la família!

Preu: 6 €

“CaixaForum” Blondel 3, Lleida - Tel.: 973 27 07 88

amb la targeta               2 entrades
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