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Jornada sobre el col·leccionisme privat 
de Ponent i del Pirineu a Salas de Pallars 
El caf1! Salón de SaJas de Pollars va acollir abir la jornada 
Col·leccionant passions, en la qua! una vintena d'assis
tcnts van participar en una conferencia i una taula redona 
sobre el coJ.leccionisme privat de Ponent i del Pirincu. 

socrETAT Gent SEGAE 
Dijous. t6 dcgenerdel2020 

La solidaritat 'pren' el Cafe del Teatre 

El museu de Guissona s'afegeix a la 
iniciativa del Museum Selfie Day 
El museu de Guissona es va sumar a la iniciativa Muscum 
Selfie Da y, impulsada perla bloguera Mar Oixon. Estudi
ants de l'institul de Gandesa (a la imatge) es van fe1· una 
sclfic a )'entrada del pare roma d'arqucologia. 

El Cafedel Teatreva acollir ah ir 
l'acte de !'entrega oficial deis 
54.000 euros que Postureig de 
Llcida va recaptar dura nt l'any 
passat, mitjan~ant la venda de 
xapes, samarretes, imants ido-

nacions particulars, a més de 20 
entitats solidaries de Ponent, 
una xifra 4.000 euros més alta 
que la de l'any anterior. Entre 
les nombrases donacions des
taquen els 5.600 euros pera 

Afanoc Lleida, gn\cies a la ven
da de la xapa //ove xiquets, i 
els 5.200 pera I'Associaci6 de 
Dones lntcrvingudes de Mama 
(Adima) ambla xapa, la primera 
que va crear, 1 /ove popes. 

La companyia Russian Classical Ballet 
representa 'El Trencanous' a la Uotja Premi per als tres millors aparadors nada lenes de Solsona 

La Llotja va serescenari ahirde la versi6 coreografica d'El 
Trenctwous representada per la companyia de Moscou 
Russian Classical Ballet. Uns 500 espectadors van poder 
veure aquesta obra capital del ballet classic. 

L'Obrador del Marc, )'Óptica 
Jané i Cal Devesas van gua
nyar el primer, segon i tercer 
prcmi respectivamcnt de la 12 
edici6 del concurs d'apnradors 

nada lenes de Solsona. El regidor 
de Desenvolupament Local, Ra
tnon Montaner, va entregar ah ir 
els prcmis de 300, 200 i 150 cu· 
ros nls responsables deis comer· 

~os. "Sensc lo contribució deis 
establimenls el Nada) no seria 
el mateix, per a ixe, els donem 
les gracies per pnrticipar·hi", 
va explicar Montancr. 

HOROSCOP 
.o\RIES2HII/19--IV. 
P¡reu aten ció als detalls. Trewlleu no· 
més per evitar lnterferlmcles. L'alta 

eoergia i la concentraoó us a¡udar¡¡n a completa! 
el que comenceu. Compllu amb el pla. 

TAURE 20·IV /20·V. 
Preneu precauclons quan tracteu amb 
gent que no us ols familiar. No dei~eu 

que algú us convenci d'una cosa que no voleu 
fer. Asslstlr a un semlnarl o lira ser~ lnformatiu. 

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

lnversl6 económica no ser~ una aposta segura. 
Escolteu i apreneu, pero no le u promeses. 

C.o\NCER 21·VI/22-VII. 
Busqueu l'oportunitat de treballar o 
viatjar amb algú amb qul vul9ueu estar. 

No deixeu que un assumpte emocion;¡lus arruini 
el dla. No permeteu que nlngú us molestl. 

UEO B ·VII/22-VIII. 
Dlvertiu-vos.la voma actitud optimista 
atraurA l'atencló,l us donarA la platafor· 

maque ne<es~itcu per persuadir altres a lnvolu· 
crar·se en una COSil que tenlu al cap. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Utllltzeu en benefitl proplla lnformacl6 
que obtlngueu en les converses. Un bon 

amlc us oferlra una nova perspectiva ~obre el 
vostre cstil de vida i com millorar-la. 

BALAN.;A 23-IX / 22-X. 
Sorgirá la inestabilit~t emocional si in· 
tenteu fer canvis a que algú s'oposa. SI 

la familia no hi esta d'acord, allunyeu-vo~·en i 
gaudlu de la compan~la d'un amlc. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
No permeteu que un petit contratemps 
o retard s'emportl el mlllor de vosaltres. 

Si és neccssarl trewlleu hores extres. pero no us 
rendiu. l:aventura amorosa va en augment. 

SAGITARi ll-XI/21-XII. 
Trleu un cam! que conduelxl a més fe· 
liclta·r. Un canvi en la forma en que us 

V<!leu o en com vlviu fara crélxer l'ego. Col· laborar 
amb una institució portara a un canvi. 

CAPRICORN 22-XII /19--1. 
Fe u el que millar us funtioni. Vegeu el 
que podeu fer 1 redúiu els plans perqu~ 

s'ajustin al pressupost. Quedeu·vo~ dins de la 
zona de confort. 

AQUARI 20·1/18·11. 
Mire u abans de saltar. Aneu amb comp· 
te a participaren desafiaments frsics. 

Protegiu·vo~ de discussions. Concentreu·vos a 
pressupostar despeses l organltzar documents. 

PEIXOS 19-II / 2Q-III. 
Obtindreu l'ajuda que voleu si us ocu
peu de temes pendents. Com més ben 

preparats estlgueu, més f.lcil sera que convenceu 
els altres pcrque vcgin les coses com vosaltres. 
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