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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Aneu amb compte. L’acció
impulsiva us perjudica.

Protegiu la salut, riquesa i reputa-
ció professional. Escolteu queixes,
trobeu-hi solucions i superareu la
negativitat de l’entorn.

TAURE 20-IV / 20-V.
Mantingueu una ment
oberta i escolteu el que

d’altres tinguin per contribuir-hi. No
permeteu que les emocions s’impo-
sin i us facin cometre un error que
afectarà una relació.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Intenteu fer alguna cosa
única o visiteu una desti-

nació desconeguda. El temps que
passeu amb gent que busca expe-
riències similars us porta a amistats
duradores.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Repasseu les relacions
amb amics i parents. Heu

de donar suport a algú i reconside-
rar un assumpte pendent. Assumiu
la responsabilitat per alguna cosa
que heu pogut fer malament.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sigueu uns líders. No te-
meu delegar. La vostra

habilitat per comprendre què fun-
cionarà i què no serà respectada i
admirada pels que us envolten. Vi-
atgeu i comuniqueu-vos.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Si algú amb qui viviu o
heu de tractar us dóna

mals moments, allunyeu-vos-en i
feu la vostra. És millor que visiteu
qui no us causi estrès o que partici-
peu en un esdeveniment agradable.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No espereu a veure què
fan els altres. Planteu-vos,

sigueu líders i disfruteu de les com-
pensacions per prendre la iniciativa
de desenvolupar i mostrar què te-
niu per oferir.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No estigueu tan ansiosos
per compartir els vostres

plans. Algú s’aprofitarà de la vos-
tra generositat i bona naturalesa si
sou massa generosos. Feu canvis a
casa.

CAPRICORN
22-XII / 19-I.
Planegeu la pròxima set-

mana amb la finalitat d’aprofitar les
vostres habilitats i qualsevol opor-
tunitat creixent. Observeu seriosa-
ment els vostres papers i podreu
avaluar millor el que teniu.

AQUARI 20-I / 18-II.
No tothom respectarà la
vostra privacitat. Heu

d’elegir i recollir informació perso-
nal que compartiu amb d’altres. Po-
seu més èmfasi en vosaltres, la llar
i les persones que estimeu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les xerrades us ajuden a
interessar-vos en el que

desitgeu aconseguir. Desenvolupar
una habilitat o talent i incorporar-
lo de forma moderna o popular us
donarà molt bons resultats.

HORÒSCOP

BESSONS 21-V / 20-VI.
Busqueu un enfocament
creatiu a alguna cosa de

què disfruteu i trobareu la manera
de comercialitzar un servei que us
donarà uns diners extra. Que la fei-
na no us causi problemes.

El jazz de Bill Evans, a l’Auditori
El saxofonista nord-americà
Bill Evans i la Soulgrass Band
van presentar ahir a l’Audito-
ri Enric Granados de Lleida el
seu últim projecte,Dragonfly,
en què han fusionat el jazz

amb el funk, el rock i les ar-
rels del folk americà.

El concert, que s’emmarca
en el festival JazzTardor, va
ser una de les actuacions més
esperades de l’actual edició

del certamen.Ambmés de vint
anys de carrera, el nord-ame-
ricà Evans ha gravat quinze
discos en solitari i ha rebut dos
nominacions als premis Gram-
my.
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El saxofonista Bill Evans va actuar ahir a l’Auditori en el marc del festival JazzTardor.

LLEONARD DELSHAMS

XAVIER GOÑI/UdL

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Rossellóorganitza
una jornada contra
la violència
degènere

Els veïns de Rosselló van par-
ticipar ahir en els actes orga-
nitzats per commemorar el
Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, que se
celebra diumenge. La jorna-
da va incloure la confecció
d’un mural, una projecció au-
diovisual, una xerrada infor-
mativa i una lectura de poe-
mes.

LaUniversitat de Lleida premia elsmillors treballs d’investigació debatxillerat i FP
El saló d’actes del campus ET-
SEA va acollir divendres l’en-
trega de la novena edició dels
premis als treballs d’investiga-

ció d’estudiants de batxillerat
i cicles formatius de grau supe-
rior que convoca la UdL. Els
guardonats van serAida Orte-

ga Garrido,Cristina Coll, Clàu-
dia Aramburu, Carla Roca,
ClàudiaTorres, Clàudia Pena,
Joan Folguera,Alba Palau, Eric

Mas,Nàdia Pelegrí, Laura Lar-
roca, Diana-Andreea Benta,
Cristina Jauset i Maria Tre-
pat.


