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ÀRIES 21-III / 19-IV.
No intenteu convèncer-vos que algú
del vostre passat canviarà. Aixequeu la

guàrdia i concentreu-vos en el que teniu al da-
vant, no en el passat.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Divertiu-vos sortint i coneixent gent.
Compartiu idees i atraureu interès cap

al vostre projecte. Una relació serà atractiva i les
perspectives seran prometedores.

BESSONS 21-V / 20-VI.
El vostre sentit per diferenciar el que pot
funcionar del que no us permetrà

guanyar quan us enfronteu a un desafiament o
competència. L’amor es destaca.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No tothom serà honest. Qüestioneu
qui intenta impressionar-vos. Les pro-

postes laborals arribaran acompanyades de con-
dicions i, si no sou realistes, us decebreu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
El canvi és atractiu i adoptar un nou
enfocament us resultarà estimulant.

Estareu inspirats i us elogiaran per la vostra bo-
na percepció laboral.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Estudieu la possibilitat de conèixer
gent i llocs nous. El que apreneu pel

camí us ajudarà a tractar assumptes que us in-
quieten.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No correu riscos. Un cop veieu cap a on
van les coses, fareu l’elecció correcta.

Disfruteu dels vostres amics o feu un viatge curt
que millori les relacions amb el vostre entorn.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Sigueumés obstinats en la vostra feina
i aconseguireu compensacions. La vos-

tra dedicació impressionarà algú que us observa
de lluny.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podríeu rebre informació falsa. Ateniu-
vos al que és bàsic imanteniu en termes

simples el que feu o digueu. Massa de qualsevol
cosa se us girarà en contra.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Dediqueu-vos més a la llar i n’obtin-
dreu beneficis. L’habilitat per tractar as-

sumptes de diners us ajudarà a evitar pèrdues.
Relacionar-vos amb institucions serà avantatjós.

AQUARI 20-I / 18-II.
No permeteu que us perjudiqui el que
diguin els altres. Escolteu el vostre cor

i elegireu el que més us convé. Teniu més coses
a favor del que creieu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Dir la veritat i mantindre les promeses
serà obligatori si voleu tirar endavant.

Quedeu-vos prop de casa i eviteu viatges que us
puguin comportar problemes amb l’autoritat.

Shakira, nomenadaPersonade l’Any
per l’Acadèmia Llatina de la Gravació
La cantant colombiana Shakira va ser homenatjada ahir
a LasVegas per l’Acadèmia Llatina de la Gravació, que la
va distingir com a Persona de l’Any. L’entrega del premi
és el preludi dels Grammy llatins.

ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

L’arquitectura dels anys seixanta a Balaguer, en una exposició
El Museu de la Noguera va aco-
llir ahir la inauguració de l’ex-
posició L’arquitectura, vehicle
de modernitat. Balaguer, anys
seixanta, emmarcada en els ac-

tes de celebració de les Festes
del Sant Crist. La mostra se cen-
tra en el canvi cap a la moder-
nitat que va arribar a la ciutat a
principis dels anys seixanta a tra-

vés de l’arquitectura. La cons-
trucció de la casaTartera, l’edi-
fici Pijuan, el Parador i el pa-
velló poliesportiu són alguns dels
exemples que s’hi mostren.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

PAUL BUCK/EFE

FerranAdrià presenta el receptari
delsmenús dels treballadors d’ElBulli

Conveni entre IEC i CàtedraMàriusTorres
La Càtedra MàriusTorres de la
UdL i l’IEC col·laboraran des-
prés de la firma del conveni, ahir,
entre el president de l’entitat,
Salvador Giner, i el rector, Ro-
berto Fernández. La finalitat de

l’acord és desenvolupar el Cor-
pus Literari Digital, una plata-
forma virtual en què es recullen
les digitalitzacions de diferents
materials relacionats amb el pa-
trimoni literari contemporani en

llengua catalana, especialment
del segle XX, amb l’objectiu de
preservar-los, difondre’ls i inves-
tigar-los. La càtedra va iniciar la
col·laboració amb l’IEC fa 2
anys.

El cuiner FerranAdrià va presentar ahir el llibre La comi-
da de la familia, el receptari dels àpats dels empleats d’El
Bulli. Durant l’acte va assegurar que “si no mengem bé és
perquè no volem”.

SOCIETATGent

EmilioGutiérrez Caba i FernandoTejero,
en un film sobre corrupció immobiliària
Els actors Emilio Gutiérrez Caba, MalenaAlterio i Fer-
nandoTejero van presentar ahir, juntament amb el di-
rector, Max Lemcke, la pel·lícula Cinco metros cuadra-
dos, en què es denuncia la corrupció immobiliària.

El rector de la UdL, Roberto Fernández, i el president de l’IEC, Salvador Giner.

V. LERENA/EFE


