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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Pensareu de forma ràpida, però si tam-
bé actueu veloçment, afrontareu opo-

sició i lleugeres ferides. Una estratègia intel·li-
gent i calculada us donarà millors resultats.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
És un bon dia per arreglar malentesos
o descansar amb amics. Treballar en

grup us portarà a contactes interessants, així
com oportunitats inesperades.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Participar en una causa en què creieu
us portarà a conèixer algú que estimu-

larà la vostra ment i us farà veure possibilitats fi-
nanceres interessants.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
El vostre desig d’ajudar els altres us
carrega. Intenteu no abastar tant i re-

serveu temps per descansar. No feu moviments
sobtats professionalment.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Estareu ocupats treballant i mirant de
posar ordre en una gran quantitat de

qüestions. Sereu el centre d’atenció, circumstàn-
cia que podeu usar per obtindre ajuda.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Us faran demandes professionals que
us causaran problemes personals. No

us sentiu obligats a assumir responsabilitats que
sentiu com a injustes. Ateneu la família.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Els problemes a casa o amb una perso-
na estimada creixeran si no afronteu un

canvi. És millor retrocedir i donar a cadascú el seu
espai. Tractar amb coneguts us permetrà créixer.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Relaxar-vos i disfrutar amb les vostres
amistats hauria de ser la vostra inten-

ció. Useu la imaginació per crear un pla que us
beneficiï i ajudi a millorar el vostre entorn.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Viviu, apreneu, rieu i sigueu feliços.
Participeu en actes interessants que us

permetin expandir el cercle d’amics i el vostre
coneixement. Poseu més entusiasme a la feina.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Afrontareu conflictes i canvis d’última
hora i topareu amb gent amb qui no

coincidiu. És millor que us concentreu en qües-
tions importants.

AQUARI 20-I / 18-II.
Esforceu-vos per estabilitzar les vostres
finances i reduir l’estrès. Treballar en

grup us donarà rèdit. Demaneu les promeses per
escrit o us decebreu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Fer un moviment abrupte, sense pen-
sar gaire què fareu a continuació, us

provocarà ansietat. Els problemes a casa i a la
feina us faran sentir-vos decebuts.

DOMINIC FAVRE/EPA

Bardem reclama a l’ONUun tractat
internacional dels drets dels actors
L’actor espanyol Javier Bardem va defensar ahir a l’Organitza-
ció Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) la dimensió
creativa dels actors i la necessitat d’un tractat internacional que
reconegui els drets d’autor d’aquest gremi.

SOCIETATGent

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Finalitzen les colònies
de Castellserà i
Tornabous

Les colònies que organitzen
conjuntament els esplais de
Castellserà i Tornabous des de
fa deu anys van finalitzar diu-
menge passat.Van ser dotze di-
es d’intenses activitats i tallers
en què van participar més de
cent persones, entre monitors i
nens.També van crear un lip-
dub amb l’himne dels campa-
ments.

Quatre estudiants de laUdLguanyen
un premi d’emprenedors aVic
Quatre estudiants de la Universitat de Lleida van guanyar el
premi Xarxa d’Emprenedoria Universitària amb un projecte de
millora dels mercats setmanals catalans.Viatjaran a Dinamarca
per conèixer algunes empreses capdavanteres en innovació.

NUROSFERA

La companyia lleidatana Nurosfera
esgota les entrades a Almagro
Actuarà els dies 22 i 23 de juliol a la localitat manxega

La companyia teatral lleida-
tana Nurosfera actuarà al Fes-
tival Internacional d’Alma-
gro, a Ciudad Real, el diven-
dres 22 i el dissabte 23 de ju-
liol, on ha estat molt ben re-
buda per part del públic, ja
que s’han esgotat les sis-cen-
tes entrades disponibles.

La companyia hi presenta-
rà l’obra Canterbury, inspi-
rada en els contes que va es-
criure al segle XIV l’autor an-

glès Geoffrey Chaucer, al
Corral de Comèdies del mu-
nicipi, l’únic del Segle d’Or
en actiu a tot el món.

L’obra, que interpreten Nú-
ria Casado, Ferran Farré iTo-
niVílchez i que està dirigida
per Óscar Sánchez, recrea les
dificultats que Chaucer es po-
dria haver trobat la nit abans
d’entregar la versió definiti-
va del manuscrit que el con-
vertiria en famós.Canterbu-

ry explica la possible situa-
ció des de la mirada d’Os-
wald, el servent de l’escrip-
tor, amb molt humor i irreve-
rència.

La companyia Nurosfera ja
va tindre una molt bona aco-
llida en l’última Fira de Tea-
tre deTàrrega i, recentment,
també va esgotar les entra-
des amb l’espectacle Els Mac-
Beth al Teatre de l’Escorxa-
dor.

Els integrants de Nurosfera, Núria Casado, Ferran Farré i Toni Vílchez.


