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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu un pas enrere abans de decidir ser
tan obertament honestos. Reaccionar

malament no us guanyarà respecte ni resoldrà
un problema que tingueu. Mostreu compassió.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Preneu la iniciativa d’enfrontar allò co-
mençat. Sereu jutjats pel que comple-

teu, no pel que digueu que fareu. Planegeu mi-
llores a la llar.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Utilitzeu la intel·ligència i habilitat per
trobar solucions. Obriu-vos emocional-

ment a qui sentiu que reté informació. Els sug-
geriments únics faran quedar bé.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Entreu en acció i tingueu les coses lles-
tes a casa. Una vegada que poseu la

llar en ordre hi haurà menys lloc per a la crítica i
més temps per disfrutar de l’entorn.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No tindreu problemes per seguir el ca-
mí si utilitzeu unamica de l’encant lle-

oní. La intel·ligència juntament amb classe i so-
fisticació us portarà opcions interessants.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Procediu amb compte. No tothom es-
tà de part vostra. Si no confieu, tindreu

problemes amb un company. No espereu que
facin la feina per vosaltres. Protegiu la posició.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Ocupeu-vos dels negocis i després sor-
tiu a buscar passatemps. El romançmi-

llorarà la vida personal. Feu canvis subtils en la
vostra aparença o apreneu una cosa nova.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Cuideu els millors interessos. No esta-
bliu la necessitat de pagar errors aliens.

Gaudiu d’una cosa que faci únic l’entorn. Desco-
brireu un interès per quelcom o algú inusual.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Discutiu els plans, intencions i el que
tingueu per oferir i atraureu més in-

terès. Les relacions es veuen prometedores i us
porten a una oportunitat més enllà dels somnis.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Espereu afrontar crítiques si heu dei-
xat de banda qui necessita l’atenció o

alguna de les vostres responsabilitats personals.
Organitzar-vos i preparar-vos millor us ajudarà.

AQUARI 20-I / 18-II.
La vostra visió és clara i sabreu què heu
de fer per seguir endavant. Les opor-

tunitats estan al vostre abast i establir metes i
horaris us ajudarà a mantenir-vos en el camí.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Considereu què podeu fer per prote-
gir-vos de contratemps. És millor

afrontar qualsevol problema. Poseu-vos en con-
tacte amb qui pugueu reprimir els vostres plans.

Concursde receptes de cuinade Bon
Preu-Esclat amb sis guanyadors de Lleida
Bon Preu-Esclat va entregar dimecres els premis als 204
guanyadors (entre ells 4 de Lleida, un deTàrrega i un al-
tre de Gimenells) d’un concurs de cuina coorganitzat amb
la revista Cuina que va rebre més de 7.000 receptes.

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Massiva entrega d’orles de laPolitècnica Superior a la Llotja
La sala RicardViñes del teatre
de la Llotja de Lleida pràctica-
ment es va omplir ahir a la tar-
da per acollir l’acte d’entrega
de les orles acadèmiques de l’Es-

cola Politècnica Superior. Con-
cretament les van rebre els
alumnes de quart d’Arquitectu-
raTècnica, del màster en Engi-
nyeria Informàtica, del d’Engi-

nyeria Industrial, d’Enginyeria
Informàtica, d’Enginyeria Me-
cànica, així com d’Enginyeria
Electrònica Industrial iAutomà-
tica.

ÓSCAR MIRON

BON PREU

Professors deBarcelona visiten el llegat
delPareManyanet a Tremp

La llonganissa de Graus presenta la festa
Més de quinze mil racions de
llonganissa es repartiran dissab-
te 26 de juliol a la localitat riba-
gorçana de Graus ambmotiu de
la 23 edició de la Festa de la
Llonganissa, que organitza l’As-

sociació de Fabricants de Llon-
ganissa de Graus, que agrupa les
empreses Melsa,Aventín i Casa
Maella. La presentació de la fes-
ta es va fer a Campo, conjunta-
ment amb la designació del tas-

tador que aquest any serà el di-
rector de SEGRE, Santiago Cos-
ta, que en la seua intervenció va
destacar el paper de la llonga-
nissa de Graus com a símbol de
l’esperit ribagorçà.

Un grup de professors de l’escola PareManyanet-Les Corts
de Barcelona va visitar aquesta setmanaTremp per conèi-
xer el llegat que va deixar el fundador dels Fills de la Sa-
grada Família, Josep Manyanet, a la seua localitat natal.

SOCIETATGent

El geògraf Ignasi Aldomàpresenta a la
Paeriael seu llibre sobre l’Horta de Lleida
El geògraf i professor de la Universitat de Lleida IgnasiAl-
domà va presentar ahir a la Paeria el seu llibre L’Horta:
rebost i patrimoni de Lleida, en un acte en el qual l’alcal-
de va destacar la importància de l’Horta per a la ciutat.

Els representants de l’Associació de Fabricants de Llonganissa de Graus, amb el tastador de la festa.
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