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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Treballeu dur i mantingueu la pau amb aquells
que estimeu. Apreneu de les experiències passades i utilitzeu la raó i
intel·ligència per arreglar el que us
molesti.
TAURE 20-IV / 20-V.
Feu plans per fer alguna
cosa amb la família que
millori el benestar emocional. Crear una relació més propera amb un
dels vostres companys us farà disfrutar més de la feina.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Un viatge d’un dia portarà idees interessants que
podeu incorporar a la rutina quotidiana. Parleu sobre una societat
que mostri el potencial per a futurs
guanys econòmics.
CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Poseu temps i esforç en
millores personals, en
l’amor i a intentar una cosa diferent.
Participar en un esdeveniment cultural o en un retir pot ser-vos esclaridor.

LLEONARD DELSHAMS

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Seguiu el cor, els instints i
la intuïció. Interactuar
amb d’altres portarà a canvis positius que poden alterar la vostra vida personal. Es recomana actualitzar els arranjaments de vida.

Protesta a l’Eix Comercial contra
el maltractament d’animals

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aneu amb compte. Treballeu a millorar personalment en lloc de mirar de canviar
com fan les coses els altres. Feu les
eleccions basant-vos en les vostres
necessitats.

Una vintena de persones es van manifestar ahir
davant la Catedral de Lleida contra el maltractament animal, convocats per la protectora de
Seròs.Als cartells s’interpel·lava els transeünts
amb un “No compris, adopta!”.
ITMAR FABREGAT

Concurs de pintura infantil a Mas Blanch i Jové
El jurat de la sisena edició del concurs de pintura Celler Mas Blanch i Jové de
la Pobla de Cérvoles va resoldre ahir a favor d’alumnes de les Borges Blanques, Puiggròs, l’Albi i Bellaguarda. S’hi van presentar 600 dibuixos de vuit
col·legis de les Garrigues, que es pot veure a la sala del celler. Entre els visitants d’ahir, hi va anar l’alcalde de Lleida, Àngel Ros.
MATER SALVATORIS

Curs de
rebosteria al
Mater Salvatoris
Carla Ràdio consciencia sobre
els trastorns mentals a Sant Joan
L’associacióAdsalut (Associació Discapacitats
i Salut) va realitzar ahir un programa de ràdio
en directe a través de la seua emissora Carla
Ràdio a la plaça Sant Joan per conscienciar sobre els trastorns mentals greus.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Interactueu amb grups
que es dediquen a una
causa en què creieu. La vostra aportació sincera i la percepció us col·locaran en posició de fer una cosa bona i elevar la reputació.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les accions positives milloraran el vostres entorn
i la perspectiva emocional. Una relació romàntica portarà a un futur
més brillant si ho porteu adequadament.

Els alumnes de cinquè de
Primària del col·legi Mater Salvatoris van assistir
aquesta setmana a un taller de rebosteria que va
impartir una exalumna
que cursa estudis a l’escola d’Hostaleria i Turisme
de Lleida.
ITMAR FABREGAT

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Utilitzeu la intel·ligència,
persuasió i disciplina i
aconseguireu el que voleu. La investigació que feu us portarà a un
interessant nou començament que
us durà energia i alegria.

CAPRICORN

LLEONARD DELSHAMS

22-XII / 19-I.
No cediu a l’extorsió emocional. Mireu de ser directe amb els
altres sobre el que n’espereu. Si a algú no li agrada la vostra oferta, almenys sabreu on us trobeu i com
procedir.

AQUARI 20-I / 18-II.
Uniu-vos amb gent que
pensi com vosaltres. Una
idea que teniu es pot fer viral si sabeu promoure el vostre pla. El canvi és aquí i l’oportunitat d’aprofitar
el moment és ara.

PEIXOS 19-II / 20-III.

Rosselló i Lleida, contra
la violència masclista

Rosselló va organitzar ahir una jornada de sensibilització per commemorar el Dia Internacional per l’Elimina-

ció de la Violència contra les Dones.A
Lleida, també es va protestar per la mateixa causa a l’Eix Comercial.

Podeu interpretar malament el que us diuen els
altres. L’honestedat i fer preguntes
rellevants seran la vostra única esperança d’arribar al fons de les situacions que encareu.

