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HORÒSCOP

La sala La Unió d’Alpicat, plena en les dos 
sessions del concert de Dàmaris Gelabert
La sala La Unió d’Alpicat es va quedar petita diumenge 
amb motiu del concert que va oferir la cantant Dàmaris 
Gelabert. Un públic familiar entregat va esgotar totes 
les entrades per a les dos representacions programades.

AJUNTAMENT D’ALPICAT

CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA

Obren les jornades Gastropirineus a la 
Cerdanya amb una trobada d’empresaris
Les jornades gastronòmiques Gastropirineus van obrir 
ahir amb actes paral·lels a Alp i Puigcerdà, entre els quals 
una trobada d’empresaris transfronterers per establir 
contactes i dinamitzar l’economia d’aquests territoris.

El príncep Enric anuncia el seu compromís amb l’actriu Meghan Markle
Després de setmanes de rumors, 
ahir es va anunciar el compro-
mís del príncep Enric d’Angla-
terra amb Meghan Markle, una 
actriu nord-americana divorci-

ada de 36 anys. El nét d’Isabel 
II, de 33 anys, va dir sentir-se 
“emocionat” al comparèixer 
amb la seua parella al palau de 
Kensington per parlar de l’en-

llaç, en un lloc i data encara per 
determinar. “Quan vaig saber 
que era ella la que volia?, el pri-
mer cop que ens vam conèixer”, 
va respondre el príncep.

EFE

La no-discriminació per orientació  
sexual, en el Memorial Xavier Aluja
L’XI Congrés de Convivència a la Ciutat Memorial Xa-
vier Aluja, el 15 i 16 de desembre, se centrarà en el dret 
a la no-discriminació per orientació sexual i identitat de 
gènere, amb la participació de Colors de Ponent.

PAERIA

El Plenari d’Infants i 
Adolescents de Lleida 
compleix el 20è aniversari
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va 
presidir ahir la constitució del Ple-
nari dels Infants i Adolescents, que 
aquest curs celebrarà el 20è ani-
versari. En el curs, els més petits 
se centraran a elaborar una guia 
turística i crear rutes de convi-
vència, mentre que els adolescents 
treballaran els valors i intentaran 
trencar els estereotips que s’asso-
cien als joves.

ITMAR FABREGAT

Rosselló es planta per  
dir ‘no’ a la violència 
contra les dones
Rosselló es va sumar dissabte pas-
sat a les desenes de localitats de 
Ponent que van organitzar actes 
reivindicatius contra la violència 
masclista. L’ajuntament d’aques-
ta localitat del Segrià, al costat de 
diverses associacions, veïns i veï-
nes, es va manifestar per dir prou 
a aquesta xacra social. La presiden-
ta de l’associació de dones va ser 
l’encarregada de llegir el manifest.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Les emocions sortiran a la superfície. 
Abans de dir res, assegureu-vos de tenir 

els fets correctes o podria afectar la vostra relació 
amb algú important.

TAURE 20-IV / 20-V.
Sigueu valents i mantingueu les emo-
cions en un lloc segur. No permeteu que 

ningú us inciti a revelar informació que és millor 
guardar en secret. Sigueu observadors.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Podeu marcar la diferència si uniu forces 
amb altres persones que senten el ma-

teix que vosaltres sobre el que succeeix a la vos-
tra comunitat. Valoreu-vos.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Apareixeran les emocions i causaran 
estralls si produïu gaires canvis. No per-

meteu que les accions d’altres us posin nerviosos 
o us costin temps.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
S’afavoreixen els viatges de negocis, les 
activitats educatives i les reunions. La 

vostra actitud responsable cridarà l’atenció d’al-
gú. Exploreu els vostres interessos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Cuideu la situació econòmica i feu ajus-
taments que us animin a estalviar i a 

gastar de menys. No permeteu que ningú us 
plantegi exigències que us limitin.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No barregeu emocions amb negocis. 
Heu d’estar alerta i a punt per acceptar 

nous desafiaments. Ser responsables us ajudarà 
a superar qualsevol obstacle.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Es destaquen les millores personals, 
l’autoconsciència i explorar les opcions. 

No us contingueu: quan vegeu una cosa que 
desitgeu, sigueu decidits.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No cediu als jocs mentals emocionals 
ni a ningú que intenti fer-vos difícil la 

vida. Produïu canvis positius i envolteu-vos de 
persones que us ofereixin suport.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sentiu-vos orgullosos de com us veieu 
i del que feu per als altres. Com més 

persuasius sigueu, més fàcil serà obtenir suport. 
El romanç és al firmament.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu el que pugueu per ajudar els altres, 
però no permeteu que ningú us enganyi 

per acceptar responsabilitats que no us corres-
ponen. Produïu canvis.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No deixeu que el que d’altres fan o di-
uen porti a una disputa. Reflexioneu, 

però no cediu a algú que provi de forçar-vos a 
entrar en un debat. No oblideu els objectius.


