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Gastronomia en 3D del xef lleidata 
M Bl en una fira de Dubai 
L'elaborac1ó d'alirnents en 3D a carrec del xef lleidata 
Mateu Blanch va ser un deis plats forts de la secció Tas
tes of the World de la fira Gulfood Dubai, celebrada la 
setrnana passada als Ernirats Arabs Units. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dilluns, 1 de mar~ del 2021 

L'incombustible del roe k en cata la durant la seua actuació al Teatre Ateneu de la capital de I'Urgell. 

Pau Riba repren el cicle 'Tarrega Sona' 

Ofrena floral a Bias Infante en motiu de la 
commemoració del An al ta 
El pati del Palau de la Paeria va acollir ahir l'ofrena floral 
a Bias Infante en motiu del Día d 'Andalusia. Enguany, 
la Casa d'Andalusia no ha programat les seues jornades 
culturals per aquesta efemeride a causa de la pandemia. 

Donació solidaria de I'Associació 
Fo ografica del Pallats a l'entitat KAT6A 
L'Associació Fotografica del Pallars va entregar un taló 
de 477 € a Poi Monsó, de l'entitat KAT6A. A l'activitat 
Bosc solidari de Tremp per Nadal van vendre fotografíes 
i van recaptar 636 euros, deis quals han donat el 75%. 

HOROSCOP 

El vetera cantautor Pau Riba, 
gegant del rack en llengua ca
t alana, va ser l'encarregat de 
reprendre el cicle de concerts 
Tarrega Sona ahir al Teatre 
Ateneu de la capital de l'Urgell. 

Va celebrar el mig segle del seu 
Dioptría, considerat com el mi
llar disc de la historia del rock 
en cata la. Va recuperar aquesta 
vegada el repertori acornpanyat 
de la formació De Mortimers. El 

Concert del cantant i actor Litus a I'Espai Orfeó 
El cantant, guitarrista, composi
tor i actor Litus va pujar dissab
te a l'escenari de l'Espai Orfeó, 
a la ciutat de Lleid~, per des
granar les can~ons del seu ültim 

treball, titulat Hablo tu idioma 
pero no lo entiendo (U98 Mu
sic, 2019). En el marc del cicle 
Acústics de l'Espai Oreó, va ac
tuar acompanyat del guitarris-

ARIES 21-111 1 19-IV. CANCER 21-VI 1 22-VII. BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Feu el que pugueu, pero continueu 
avan~ant. Apel-leu a les persones que 

Gasteu diners en articles que augmen
tin els vostres beneficis o us ajudin a 

Assegureu-vos de fer les coses, fins i tot 
si us enfronteu a distraccions. No per-

Tarrega Sona del 2021 continu
ara el dia 14 amb música classi
ca de la ma de la guitarrista de 
Guissona Maria Ribera, amb un 
concert en homenatge al mestre 
Emili Pujol. 

ta Oest de Franc. El polifacetic 
Litus s'encarrega en l'actualitat 
de la banda del programa tele
visiu Late Motiv, que presenta 
Andreu Buenafuente. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
No permeteu que les emocions pren
guin el control quan es requereixen 

poden ajudar-vos afer un canvi professional. Hi 
haura una nova oportunitat. 

guanyar terreny economicament o professional 
mitjan~ant contractes. 

meteu que ningú us empenyi, s'aprofiti econo
micament de vosaltres ni que us arraconin. 

disciplina i fets si planegeu avan~ar. Adreceu-vos 
a companys i familiars amb preguntes. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Considereu tots els angles d'una situa
ció que encareu abans de ,.parlar. Aclarir 

les coses i manten ir les vostres emooons fora de 
l'equació us ajudara. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Concentreu-vos a re un ir coneixements, 
fer preparatius i comunicar-vos amb 

gent que comparteix els vostres interessos i ob
jectius. Cerqueu oportunitats. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Escolteu, pero no permeteu que ningú 
us convencí de fer una cosa que no ca-

piga a la vostra agenda. La disciplina, l'educació 
i associar-se amb gent us sera necessari. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
Ocupeu-vos de les vostres responsabi
litats abans de passar als plaers culpo-

sos. Gaudireu més del vostre temps d'inactivitat 
si no teniu cap preocupació. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Darrere d'escena, les activitats oferiran 
percepció sobre el que ha de venir. Re-

viseu les vostres opcions i useu el que hi ha dis
ponible per crear una cosa original. 

SAGITARI22-XI 1 21-XII. 
Demaneu als coneguts que us ajudin a 
aconseguir quelcom que vulgueu em-

prendre. Allunyeu-vos de qui intenti 
interferir-hi. 

AQUARI20-I 1 18-11. 
Ocupeu-vos amb rapidesa i tingueu la 
documentació adequada als assumptes 

i problemes de diners que involucrin institucions, 
per evitar contratemps futurs. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Retribu'iu els qui us han ajudat i obtin
dreu respecte i una millor relació amb 

les persones amb qui podeu comptar per 
avan~ar. 
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