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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Podeu aconseguir que les coses que-
din fetes si hi poseu la ment, però no

cremeu els ponts en el procés. Poseu l’energia
en activitats positives que us inspiraran.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
No us preocupeu gaire sobre qui us
ajuda i qui no ho fa. Concentreu-vos en

el que desitgeu aconseguir i nomireu enrere. Hi
ha canvis positius en el vostre entorn.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Aneu amb el corrent i accepteu el can-
vi amb unament oberta i actitud enèr-

gica. L’idil·li consolida els llaços amb algú espe-
cial. No gasteu massa.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No permeteu que el que facin els altres
us molesti gaire. Sentir-vos ferits emo-

cionalment us porta problemes i dolor. Si desit-
geu fer res, participeu en alguna activitat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Us toca ocasionar canvis. Parleu clar i
preneu part d’esdeveniments que pu-

guin ajudar-vos a fer la diferència a la comuni-
tat. L’amor és a les vostres estrelles.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en activitats que us perme-
tin mostrar capacitats. No pagueu per

errors aliens. Cuideu els vostres diners i inversi-
ons per evitar pèrdues.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Penseu en el que podeu aprendre de
la gent que trobeu quan viatgeu o en

alguna classe. No deixeu que la situació a casa
us impedeixi compartir bons moments.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Compartiu sentiments i pensaments
amb amics, parents o veïns. Podeu

aconseguir molt si col·laboreu en grup per mi-
llorar a la vostra comunitat.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Planegeu amb compte el curs d’acció.
Podeu millorar l’entorn, però no heu

de superar el pressupost. Una relació us porta a
una aventura interessant que ajuda.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Hi haurà contratemps si esteu preocu-
pats. Tindreu discussions amb com-

panys si presenteu batalla. Mireu d’observar què
fan els altres. Mantingueu-vos a casa.

AQUARI 20-I / 18-II.
Participeu en una cosa que us estimu-
li mentalment i física. Un desafiament

us motivarà i podria inspirar-vos per lluitar per
les vostres metes. Gaudiu el moment.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Mantingueu un perfil baix a casa. No
és moment de confrontar problemes

personals o fer alteracions físiques. Retalleu des-
peses i sereu més lliures.
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AJUNTAMENT DE LLEIDA

La festa torna als barris de Lleida
Avança l’estiu i també les fes-
tes majors als barris i partides
de Lleida.Aquest cap de set-
mana és el torn de Camp d’Es-
ports i de Camí de Montcada.
Els veïns del primer van obrir
els festejos amb la tradicional

tronada i amb una festa de
l’escuma dedicada als més pe-
tits. Per a la nit estava previs-
ta una botifarrada popular,
focs artificials i la popular re-
vetlla. Els actes festius s’allar-
garan fins avui a la nit.

Per la seua part, a Camí de
Montcada, la festa va comen-
çar a l’Escola L’Espiga amb la
proclamació de les pubilles i
amb el tradicional homenat-
ge als matrimonis de la par-
tida que aquest any celebren

les noces d’or. Els actes s’allar-
garan fins demà amb ball, mú-
sica i animació infantil, però
especialment amb la popular
Transéquia, que tradicional-
ment reuneix centenars de cu-
riosos.

A Camí deMontcada, les festes van començar amb la proclamació de les pubilles i a Camp d’Esports, amb la festa de l’escuma.

El casald’estiu de
Rosselló amplia
l’horari d’acollida
El Casal Rossellonès d’estiu ha
obert aquest juliol amb una am-
pliació del seu horari, de 8.00 a
15.30 hores durant tot l’estiu,
per oferir servei de menjador
amb carmanyola.Amb l’ampli-
ació esperen rebre més de 150
nens de 3 a 12 anys, ja que vuit
monitors del casal organitzen
activitats commúsica per entre-
tenir-los.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

SophieMarceau i
Christophe Lambert
se separen
Els actors francesos Sophie
Marceau i Christophe Lam-
bert han posat fi a la seua re-
lació sentimental de manera
amistosa després de set anys
de convivència. L’última ve-
gada que van aparèixer junts
va ser el passat gener a la des-
filada d’Armani a París.

JORDI CURCO

Taller de fanalets
a l’associació de
veïns de Jaume I
Els nens de l’associació de ve-
ïns de Jaume I van participar
ahir en el taller de confecció
de fanalets amb motiu de la
festivitat del patró el pròxim
dia 24.
Els participants van ser gui-

ats pel Mestre Fanaler Carles
Domènech.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROPOSTESPERAVUI

Camp d’Esports. El barri cele-
brarà avui un campionat de pe-
tanca, un esmorzar popular i un
concurs de dibuix.
Camí de Montcada. Des de les
19.00 hores, parc infantil, i a les
19.15, xocolatada.


