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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Enfortiu la vostra energia i creieu en allò 
que sou capaços de fer. No deixeu que 

un xarlatà us enganyi. Confieu en vosaltres ma-
teixos i en els vostres plans.

TAURE 20-IV / 20-V.
Teniu més control del que penseu. Ob-
tindreu el que voleu si ho demaneu. La 

vostra percepció impressionarà algú que té al-
guna cosa a oferir. Viatges de negocis.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Si reaccioneu exageradament sorgiran 
afers emocionals. Gastar no solucionarà 

problemes i pot augmentar el vostre estrès. Con-
sidereu maneres diferents de comprometre-us.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No agafeu les responsabilitats d’algú 
altre. Teniu massa a perdre si no avan-

ceu i no us concentreu en les coses que us be-
neficien. La caritat comença per casa.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu alteracions en tot allò de la vostra 
vida que us causi inconvenients. Sereu 

feliços amb els resultats, però no tant amb el 
procés. Busqueu noves activitats.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Augmentaran les emocions i és millor 
dirigir-les cap a projectes que us facin 

sentir bé i us ajudin a preparar-vos. Prengueu-vos 
temps per pensar bé les coses.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Podeu rectificar els problemes a la llar 
si preneu un enfocament pràctic i oferiu 

incentius que motivin tots a avenir-se amb tot-
hom. Mantingueu la calma.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Obtindreu suport si oferiu solucions 
pràctiques amb un gir singular. La vos-

tra percepció del que està succeint a la llar i a la 
feina us posarà en una posició clau.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Afloraran els afers emocionals i faran 
que reconsidereu les vostres opcions. 

Aprengueu dels errors del passat i feu el necessari 
per mantenir el ritme.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Avanceu amb determinació. Una opor-
tunitat econòmica sembla que promet, 

però les aliances d’empreses, no. No deixeu que 
l’amor us digui com heu de gastar els diners.

AQUARI 20-I / 18-II.
No deixeu que les emocions enfronta-
des o algú que manipula us impedeixin 

fer coses. Promocioneu les habilitats i busqueu 
noves maneres de guanyar diners extres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les emocions mouran la balança si dei-
xeu que el que fan els altres interfereixi 

amb el vostre benestar. Utilitzeu la intel·ligència 
per aconseguir les vostres metes.

La regidoria de Sanitat d’Alpicat i 
el consultori mèdic de la localitat 
van organitzar diumenge una jor-
nada d’activitat física consistent en 
una caminada contra l’Alzheimer 
de 6,1 quilòmetres de recorregut. 
El pavelló del municipi va ser el 
punt de sortida i d’arribada. Els 
organitzadors van repartir fruita 
entre els participants.

Caminada contra 
l’Alzheimer del CAP i 
l’ajuntament d’Alpicat

AjUNTAMENT D’ALPICAT

La Confederació d’Entitats de Paràlisi Cerebral, a la Paeria
Membres de la Confederació d’En-
titats de Paràlisi Cerebral van vi-
sitar ahir la Paeria després que 
diumenge assistissin a la Llotja a 
la representació de l’obra multidis-

ciplinària El sol surt per a tothom, 
dirigida per Ricard Borràs i inter-
pretada per actors amb aquesta 
discapacitat de l’associació Are-
mi. El regidor Joan Gómez els va 

explicar l’origen de l’ajuntament 
lleidatà, així com l’evolució de la 
ciutat. En la trobada va partici-
par Mercè Batlle, presidenta de 
l’Aremi.

AjUNTAMENT DE LLEIDA AjUNTAMENT DE rOSSELLó

Imatge dels participants, ahir, a la visita per l’ajuntament de Lleida. Clara Torrelles i roderic gascón.

GESTIONS CrEATIVES

La pubilla de Rosselló, Clara Torrelles, va ser ele-
gida diumenge representant de Ponent i terce-
ra dama d’honor de Catalunya. Roderic Gascón, 
d’Almacelles, és l’hereu i quart fadrí de Catalunya.

Clara Torrelles i Roderic Gascón, 
pubilla i hereu de Ponent

ArABELL

Anna Camats i Raúl Butaci, una parella de Mo-
llerussa que es va casar a l’agost, han rebut un 
taló de 1.000 euros com a guanyadors del sorteig 
celebrat en la passada edició de la fira DeNuvis.

Alumnes de la setena promoció del col·legi Arabell 
han celebrat una trobada vint-i-cinc anys després 
de finalitzar els seus estudis. A l’acte no van faltar 
la seua tutora, Pilar Gasós, i membres de l’escola.

El projecte Gestions Creatives va organitzar dijous 
passat un taller per educar en la diversitat sexual i 
de gènere a l’escola Parc de l’Aigua que va comptar 
amb la participació de 80 persones.

DeNuvis premia una parella del Pla Trobada d’exalumnes de l’Arabell Taller sobre diversitat sexual

FIrA DE LLEIDA


