
1 24 GUIA 

El Centro Galego de Lleida tan ca la setmana 
cultural amb una assemblea i un dinar 
El Centre Galego de Ucidn va tancar abir la scua setma· 
na cultural, que va arrencar dilluns passat. Després de 
celebrar una assemblea almigdia, cls membres d'aquesta 
casa regional van gaudir d'un dinar. 

socrETAT Gent SEGAE 
Dilluns, 24 de f~bfer del 2020 

Partlclpants ahlr a C~pdella en una excursló amb vestuarll equip de princlpls delsegle XX. 

Ruta pel patrimoni historie de Lleida 
amb una quarantena de visitants 

Recreació a la Vall Fosca d'una 
excursió de fa cent anys 

Quaranta persones de Santander, Valencia, Tarragona, 
Barcelona, Igualada, Madrid, Lle6, Soria i Ripoll van feo· 
ah ir una ruta pcr Lleida pcr concixcr el scu patl"imoni 
historie i cultural, organitzada pcr la Pacria. 

La Vall Fosca, ni Pollars Jussa, 
va reviure a hi r una excursi6 
d'a lta muntanya amb el vestuari 
i el material comes feia fa ccnt 
anys, en una singular activitat 
de recre:~ci6 historien en qull 
van participar una quinzcun de 
persones. 

Antiguitats Esportives i e l Grup 
d'Estudis de Muntanya Antiga, 
amb el suport de l'ajuntament de 
la Torre de Capdclla. 

La ruta, que va partir al matí 
del poble de Capdella (a la foto), 
va nscendir Eins al Pontet de Rus 
amb In idea d'utilitzar roquetes 
antiguos de fusta, encara que 
al final no es van fer necessñri-

es atesa l'escassctat de neu a la 
zona per les al tes ternperatures. 
Els participants van aportar el 
scu propi vcsluari i material o 
bé van usar roquetes antiguos 
cedides pera l'ocasi6 pels or· 
ganitzadors. A l'arribnr al cim 
tarnbó van cornprovar comes 
preparava un petil foc per pren
dre una beguda ca lenta. 

L'excursió va ser organit
zada perla firma A. Saogenfs 

Torres de Segre inaugura la m ostra 
itinerant 'Eis valors del Segria' 
Torres de Segre va inaugurar ahir In mostra itinerant Bis 
valorsdel Segríii, arnb obres guanyadores del XVI Premi 
de Fotografía i e l quart prerni escolar del consell comarcal 
del Segriii., juntamcnl amb d'a ltres. 

HOROSCOP 
.o\RIES21-111/1')-.IV. 
Aeatclon~r de més porlara a prendoe 
una mala declsl6. No fe u res lmpredic· 

lible si esteu enutjats o frustrats amb el que 
succeeix al voltant. Mantlngueu la pau. 

TAURE 20·IV /20·V. 
l'ajuda que oferiu sera apreciada i us 
encoratjara a actualitzar habilitats. Un 

canvl cfcscenarl poiT.Ira amistats inusuals. Vlvlu 
dlns de les vostres possibilítats. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
La veritat Importa; si confoneu algú o 
so u intonsistents o enganyosos, danya· 

reu la vostra reputadó. Preneu-vos temps, slguw 
directes i concentre u-vos a superar-vos. 

CANCER 21-VV 22-VII. 
lntorporeu·vos i passeu temps amb 
a mies o companys. Mlreu una cosa que 

us interessi i compi!rtiu idees i senliments amb 
algú que trobeu especial. 

UEO 23-VII/22-VIII. 
lgnoreu el que fan els altres. Un objectlu 
personal oriental afer actualltzaclons 

augmentar.i el quetenlu per ofcrir. No banegeu 
els negocis amb el plaer. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Guardeu els dlners lles pertlnences en 
un lloc segur. No correu riscos ni deixeu 

que nlngú s'aprofitl de vosaltres. Concentreu-vos 
a mantenir un ritme constant 

BALANI;A 23-IX /22·X. 
Un dia de cuidar-vos. pmar temps amb 
algú espedal o arrupir·vos amb un bon 

llibre alleu¡ar~ restres. Feu el que calgui per evítar 
u na discussló. 

ESCORPIO 23-X 121-XI. 
Aprofiteu el moment, feu preguntes i 
comenceu a ferels canvls ne<es$arls per 

convertir el vostre pla en realltat. Un guany eco· 
n bmlc esta a l'abast. 

SAGfTARI 22·XI/21·XII. 
Afrontareu confusló 1 lncenesa a CAUSa 
de la lnformacl6 que us oferelx algú. 

Questloneu el que us dlguln 1 descobrlu qué és 
real i qué no ab.lns de comprometre·us. 

Un centenar de persones 
participen a la caminada 
cultural a Castelldans 
Unes 120 persones van participar 
ah ir en la 39 edici6 de la caminada 
cullum l de les Garrigues, que es 
va celebrar a Castclldans. La ruta 
va arrancar n la pla~a Catalunya 
i va rcc6rrer un circuit d'aproxi
madamcnt 11 quilornctrcs pcr la 
Serra de les Forques i el Timorell, a 
Lravés d'amet llers florits, i e ls par
ticipants vnn gnudir de In vista del 
pla de Llcida. 

CAPRICORN 22·XII /1H 
Consulteu el merCilt laboral i tonsidereu 
que us emociona 1 que us agradarla fer 

a conlinuació. Un canvi a casa us ajudarlo afer 
una jugada en una nova direcció. 

AQUARI 20·1/ 18·11. 
Actueu i formeu atlantes amb algú que 
sempoe hl ha estat per ajudar·vos. No 

us preocupe u pels canvis que estiguin fent d'al· 
tres. Concentreu·vos en el que és mlllor. 

PEIXOS 19·11 / 20..111. 
La raó 1 el joc net us ajudaran a manten ir 
el rumb. No peometeu que l'ego o els 

mals ~bits s1nterposin entrevosaltres l l'exlt que 
us mereixeu. 
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