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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No ignoreu el que d’altres diuen o fan. 
Avalueu la vostra situació i considereu 

les opcions. Apreneu dels diferents errors del 
passat i no deixeu marge a l’error.

TAURE 20-IV / 20-V.
L’oportunitat us crida. No us quedeu 
asseguts quan hauríeu de fer tot el que 

estigui al vostre abast per assolir les coses. Aga-
feu una ruta singular per a un major benefici.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Prosperareu en el canvi i assumireu 
nous desafiaments. No subestimeu 

l’abast d’un treball o podeu acabar fent curt amb 
les expectatives que vau posar-hi.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
La generositat enviarà un missatge a 
algú que estimeu molt. Conreeu les 

relacions i feu plans que us atansin a les persones 
de les quals més gaudiu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu res a l’atzar quan es tracti de 
treball i diners. Una actitud responsable 

us ajudarà a aconseguir canvis que us faran que-
dar bé. Es destaca l’amor.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
S’afavoreixen viatges de negocis, acti-
vitats educatives i funcions en xarxa. 

Participar-hi us ajudarà amb les últimes tendèn-
cies i noves metes que us proposeu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Busqueu oportunitats que us encorat-
gin a encarar un nou desafiament o les 

habilitats que s’ajusten a les tendències econò-
miques actuals. Cuideu els diners personals.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Busqueu maneres alternatives de trac-
tar temes que us posen a càrrec dels 

negocis d’altres persones. Un enfocament creatiu 
a la vostra relació amb algú ajudarà.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Poseu més afany a la feina i en com us 
guanyeu la vida. Busqueu una manera 

de fer que els diners creixin i useu el vostre espai 
per crear un estil de vida propi.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Quedeu-vos s a prop de la família i aneu 
amb compte quan tracteu amb estranys. 

Se us donarà informació pobra o suport limitat i 
heu d’estar preparats per investigar-ho.

AQUARI 20-I / 18-II.
Sorgiran problemes emocionals al trac-
tar amb companys, un amic o un parent. 

Trieu els gestos amb compte o algú interpretarà 
malament els vostres senyals.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els records us encoratjaran a assistir a 
una reunió o connectar-vos amb algú 

que no heu vist en molt de temps. Un contracte 
personal es pot ajustar o actualitzar.

Activitat saludable a Alpicat per 
commemorar el Dia Mundial del Parkinson
La regidoria de Sanitat de l’ajuntament d’Alpicat va orga-
nitzar diumenge una caminada per commemorar el Dia 
Mundial del Parkinson amb l’objectiu de sensibilitzar els 
participants sobre aquesta malaltia.

AJUNTAMENT D’ALPICAT

Joves del projecte CREA2 dissenyen 
productes comercials per a l’Aplec
Els onze joves que participen en la tercera edició del pro-
jecte d’emprenedoria artística CREA2, impulsada per la 
Paeria, van presentar ahir una línia d’objectes comercials 
que han dissenyat per a l’Aplec del Caragol.

PAERIA

FEDAC LLEIDA

Els cinc alumnes lleidatans seleccionats per participar en el congrés a Madrid.

Tàrrega acull des d’ahir i fins 
al proper 4 de maig vint-i-cinc 
alumnes provinents de Blaia, a 
l’Estat francès, que participa-
ran en pràctiques professionals 
en empreses i entitats socials. 
L’estada és fruit d’un conveni 
entre el consistori i la localitat 
francesa i pretén contribuir a la 
formació de joves que es volen 
especialitzar en serveis socials.

Prop de seixanta persones van 
participar dissabte passat en la 
caminada que va organitzar 
el consistori de Rosselló per 
promocionar els beneficis de 

l’exercici físic. A la ruta de cinc 
quilòmetres també van assistir 
la regidora de Sanitat, Elisa Tor-
relles, i la metge del consultori 
local, Lluïsa Mas.

Tàrrega ofereix 
pràctiques d’empresa a 
25 alumnes francesos

Rosselló promociona  
la salut amb una 
caminada popular

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Alumnes de Fedac Lleida, en un congrés d’R+D+i
Cinc alumnes de quart d’ESO 
del centre Fedac Lleida han es-
tat seleccionats per participar en 
el IX Congreso Investiga I+D+i 
de la Fundación San Patricio. 

El programa ofereix als alum-
nes la possibilitat de presentar 
els seus projectes d’investigació 
i se seleccionen cinc alumnes 
de vint centres de tot Espanya 

per participar en el congrés a 
Madrid del 18 al 20 de maig. 
Els alumnes de Fedac partici-
paran en la cita per quart any 
consecutiu.


