
36 GUIA SEGRE 

Dijous, 16 de gener del 2020SOCIETAT Gent 

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Pareu atenció als detalls. Treballeu no-
més per evitar interferències. L’alta 

energia i la concentració us ajudaran a completar 
el que comenceu. Compliu amb el pla.

TAURE 20-IV / 20-V.
Preneu precaucions quan tracteu amb 
gent que no us és familiar. No deixeu 

que algú us convenci d’una cosa que no voleu 
fer. Assistir a un seminari o fira serà informatiu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Mantingueu el control. Parleu de les 
vostres idees amb algú influent. Una 

inversió econòmica no serà una aposta segura. 
Escolteu i apreneu, però no feu promeses.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Busqueu l’oportunitat de treballar o 
viatjar amb algú amb qui vulgueu estar. 

No deixeu que un assumpte emocional us arruïni 
el dia. No permeteu que ningú us molesti.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Divertiu-vos. La vostra actitud optimista 
atraurà l’atenció, i us donarà la platafor-

ma que necessiteu per persuadir altres a involu-
crar-se en una cosa que teniu al cap.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Utilitzeu en benefici propi la informació 
que obtingueu en les converses. Un bon 

amic us oferirà una nova perspectiva sobre el 
vostre estil de vida i com millorar-la.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sorgirà la inestabilitat emocional si in-
tenteu fer canvis a què algú s’oposa. Si 

la família no hi està d’acord, allunyeu-vos-en i 
gaudiu de la companyia d’un amic.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No permeteu que un petit contratemps 
o retard s’emporti el millor de vosaltres. 

Si és necessari treballeu hores extres, però no us 
rendiu. L’aventura amorosa va en augment.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Trieu un camí que condueixi a més fe-
licitat. Un canvi en la forma en què us 

veieu o en com viviu farà créixer l’ego. Col·laborar 
amb una institució portarà a un canvi.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu el que millor us funcioni. Vegeu el 
que podeu fer i reduïu els plans perquè 

s’ajustin al pressupost. Quedeu-vos dins de la 
zona de confort.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mireu abans de saltar. Aneu amb comp-
te a participar en desafiaments físics. 

Protegiu-vos de discussions. Concentreu-vos a 
pressupostar despeses i organitzar documents.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Obtindreu l’ajuda que voleu si us ocu-
peu de temes pendents. Com més ben 

preparats estigueu, més fàcil serà que convenceu 
els altres perquè vegin les coses com vosaltres.

El museu de Guissona s’afegeix a la 
iniciativa del Museum Selfie Day
El museu de Guissona es va sumar a la iniciativa Museum 
Selfie Day, impulsada per la bloguera Mar Dixon. Estudi-
ants de l’institut de Gandesa (a la imatge) es van fer una 
selfie a l’entrada del parc romà d’arqueologia.

XAVIER SANTESMASSES
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La companyia Russian Classical Ballet 
representa ‘El Trencanous’ a la Llotja
La Llotja va ser escenari ahir de la versió coreogràfica d’El 
Trencanous representada per la companyia de Moscou 
Russian Classical Ballet. Uns 500 espectadors van poder 
veure aquesta obra capital del ballet clàssic.

Jornada sobre el col·leccionisme privat  
de Ponent i del Pirineu a Salàs de Pallars
El cafè Salón de Salàs de Pallars va acollir ahir la jornada 
Col·leccionant passions, en la qual una vintena d’assis-
tents van participar en una conferència i una taula redona 
sobre el col·leccionisme privat de Ponent i del Pirineu.

OBSERVATORI DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC I IMMATERIAL

Premi per als tres millors aparadors nadalencs de Solsona
L’Obrador del Marc, l’Òptica 
Jané i Cal Devesas van gua-
nyar el primer, segon i tercer 
premi respectivament de la 12 
edició del concurs d’aparadors 

nadalencs de Solsona. El regidor 
de Desenvolupament Local, Ra-
mon Montaner, va entregar ahir 
els premis de 300, 200 i 150 eu-
ros als responsables dels comer-

ços. “Sense la contribució dels 
establiments el Nadal no seria 
el mateix, per això els donem 
les gràcies per participar-hi”, 
va explicar Montaner.

AJUNTAMENT DE SOLSONA

La solidaritat ‘pren’ el Cafè del Teatre
El Cafè del Teatre va acollir ahir 
l’acte de l’entrega oficial dels 
54.000 euros que Postureig de 
Lleida va recaptar durant l’any 
passat, mitjançant la venda de 
xapes, samarretes, imants i do-

nacions particulars, a més de 20 
entitats solidàries de Ponent, 
una xifra 4.000 euros més alta 
que la de l’any anterior. Entre 
les nombroses donacions des-
taquen els 5.600 euros per a 

Afanoc Lleida, gràcies a la ven-
da de la xapa I love xiquets, i 
els 5.200 per a l’Associació de 
Dones Intervingudes de Mama 
(Adima) amb la xapa, la primera 
que va crear, I love popes.

AMADO FORROLLA

Fotografia de grup entre representants de les entitats i el Sr. Postu, ahir al Cafè del Teatre.


