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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Disfruteu del que la vida tingui per ofe-
rir i descobrireu un camí progressista

per seguir. Preneu una actitud receptiva quan es
tracti d’aprendre.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Mantingueu plans simples i no com-
partiu els pensaments fins a estar se-

gur de poder fer-los realitat. Realitzar promeses
buides acabarà sortint car.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Uniu-vos a una organització per con-
tribuir amb una causa en què creieu.

Discutir una idea amb algú que comparteixi els
vostres principis us porta a una cosa nova.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Utilitzeu l’energia amb intel·ligència.
No permeteu que usmolestin coses ní-

mies. Ubiqueu-vos i feu el millor per completar
qualsevol feina que us hagin assignat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els temes emocionals amb un ésser es-
timat empitjoraran i serà vital canalit-

zar l’energia cap a una cosa que gaudiu junts.
Planejar un viatge despertarà l’entusiasme.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Manteniu els assumptes de diners en
secret. Un sentiment fort que teniu res-

pecte d’algú us serà beneficiós. Un canvi en una
relació no resulta com esperàveu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Podeu alterar el futur fent suggeri-
ments i portant reformes. L’honestedat

respecte de les vostres metes farà la diferència
en la forma en què es desenvolupa una relació.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Sigueu reservats amb el que esteu fent
i evitareu interferències. Com més in-

teractueu amb altres, menys tindreu a punt. No
us desvieu per ajudar els altres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu fer tractes, gastar diners i firmar
contractes. Fer un moviment audaç o

canviar la dinàmica d’una relació important pro-
mourà més felicitat i harmonia.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els temes de diners i relacions impor-
tants han de ser observats amb comp-

te. Sentireu desitjos de comprometre-us per
aconseguir el que necessiteu per sobresortir.

AQUARI 20-I / 18-II.
Obtindreu guanys fent la vostra i utilit-
zant experiències passades i connexi-

ons per obtenir el que desitgeu. La dedicació us
porta a progressar constantment.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Treballeu fins a sentir-vos satisfets amb
els resultats que obtingueu. Mostrar

les vostres idees massa aviat us porta crítiques.
Apreneu dels errors d’altres.

RubenLucasGarcia guanya el concurs
per escollir el cartell deMoros i Cristians
La Festa de Moros i Cristians de Lleida ja té cartell des-
prés que el jurat prengués dissabte la decisió. El seu autor
és Ruben Lucas Garcia, guanyador del concurs amb l’obra
Aigua i Foc.Tretze obres optaven al premi.

*COM360º

La primera sortida del Lleida Camina, per l’horta de laBordeta
Unes 150 persones van partici-
par ahir en la primera de les sor-
tides programades per Lleida
Camina, que va tenir lloc per
un itinerari de cinc quilòmetres

per recórrer l’horta de la Bor-
deta. La ruta va ser organitza-
da pel col·lectiu Bordeta.net i
el col·legi El Carme i va passar
per les partides del Pla de Llei-

da, Femosa i Serra Puigdevall.
La següent sortida tindrà lloc
diumenge que ve i estarà dedi-
cada al Dia Internacional de la
Dona.

ÒSCAR MIRÓN

ASSOCIACIÓ MOROS I CRISTIANS DE LLEIDA

Primera trobada demúsicamodernade
Torrefarrera amb 11 grups i 250 persones

‘SomGarrigues’compleix quinze anys
La Casa de la Cultura de les Bor-
ges Blanques va acollir dissabte
l’acte de commemoració del
quinzè aniversari de la publica-
ció quinzenal SomGarrigues,
que recull tota l’actualitat

d’aquesta comarca de Lleida i
també dels 9 pobles de les ano-
menades Garrigues històriques.
L’acte va comptar amb la parti-
cipació com a convidats dels pe-
riodistes Roser Perera com a pre-

sentadora iAntoni Bassas, que
va pronunciar una xarrada. La
publicació, editada per l’Asso-
ciació Cultural Garriguenca de
Comunicacions, acaba d’estre-
nar nou disseny.

La sala de l’ajuntament deTorrefarrera va acollir dissab-
te la I Mostra de Música Moderna Mmm... , en què van
participar 11 grups instrumentals i combos de joves mú-
sics de Ponent. La trobada va reunir 250 persones.

SOCIETATGent

Celebren una caminada per la pau a
Sunyerper inaugurar un roser blanc
El Moviment Permanent Marxa Universal per a la Pau a
Lleida va inaugurar ahir a Sunyer un roser blanc com a
símbol pacífic i van portar a terme una caminada fins a la
SeuVella per unir-lo amb el que es va plantar el 2014.

Francesc Florensa, Antoni Bassas, Roser Perera i Albert Mas, en l’acte de l’aniversari del ‘SomGarrigues’.

SOMGARRIGUESMUASC LLEIDA
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Concurso de migas y fin de fiesta de las jornadas de la Casa de Andalucía
El Pabellón de Mangraners de Lleida acogió ayer un 
Concurso de Migas, organizado por la Casa de Andalucía 
de Lleida con motivo de sus XXXIV Jornadas Culturales. A 
las 11.00 horas tuvo lugar el concurso, donde los asistentes 

cocinaron sus platos y, dos horas después, se celebró el acto 
de degustación por parte del jurado y entrega de premios. 
En este mismo recinto, se organizó también una comida 
popular a base de migas, pescaito y pimientos fritos. 

Estas jornadas culturales llegaron ayer por la tarde a su fin 
con un Fin de fiesta con sevillanas y la actuación de Elisa 
Iglesias y Antonio Albejano que animó al público a bailar y 
a pasárselo bien. /FOTO:  Selena García

Lleida
REDACCIÓN
Un total de 11 grupos y más de 250 
personas participaron este fin de 
semana en la primera edición de 
la Trobada de Combos de Torre-
farrera. Bajo el título Mmm... esta 
localidad leridana escuchó durante 
unas horas el ritmo de estos grupos 
musicales que interpretan música 
popular.

Las agrupaciones participantes 
–formadas, sobretodo, por gru-
pos instrumentales y combos de 
jóvenes músicos– pertenecían a la 
demarcación leridana, como por 
ejemplo la Escola de Música Muni-
cipal de Torrefarrera, de Alcoletge 
Julià Carbonell, de Alpicat, de Arte-
sa de Lleida, la AM del Col·legi Sa-
grada Família y del Orfeó Lleidatà 
participaron  en un encuentro que 

reunió más de 250 personas en la 
sala social del Ayuntamiento de To-
rrefarrera.

Cuando los grupos termina-
ron sus actuaciones se ofreció a 
los asistentes una degustación de 
coca con chocolate que el público 
presente acompañó, para despedir 
esta primera edición del encuentro 
en Torrefarrera, con un concierto a 
cargo del grupo y las canciones de 
Deskontrol.

El primer encuentro 
de combos reúne 11 
grupos en Torrefarrera

FOTO: Ajuntament de Torrefarrera / Fotografía del acto del sábado

Más de 250 
personas 

asisten al acto


