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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Penseu en gran, però presteu atenció 
als detalls, sigueu precisos i acabeu el 

que comenceu. No deixeu que ningú no s’inter-
posi al vostre camí ni interrompi els vostres plans.

TAURE 20-IV / 20-V.
Guardeu els vostres plans fins que esti-
gueu segurs d’executar el que voleu 

amb èxit. Si dieu que fareu una cosa i després en 
feu una altra, sereu durament criticats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Verifiqueu els fets abans de transmetre 
informació. Protegiu les possessions, 

reputació i posició. Està bé somiar, però no us 
deixeu endur per una cosa que no és factible.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Escolteu la raó i sigueu pràctics respecte 
als diners i els canvis que desitgeu fer. 

Busqueu una forma original de rendibilitzar les 
habilitats. Un debat oferirà una idea.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Concentreu-vos a fer les coses. No oferiu 
informació que algú pugui utilitzar en 

contra vostra. Confieu en la vostra força, coratge 
i experiència per superar qualsevol.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Allunyeu-vos de qualsevol cosa que 
causi estrès. No doneu res per segur ni 

deixeu res a l’atzar. Aneu darrere del que voleu. 
S’encoratja la superació personal.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Apreneu de l’experiència i continueu 
amb disciplina i la intenció de fer que 

les coses succeeixin. Canalitzeu la vostra energia 
per fer el millor treball possible.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No permeteu que un canvi que una altra 
persona faci us desviï del vostre joc. Una 

idea original us separarà de les masses i us do-
narà l’avantatge que necessiteu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Verifiqueu la informació rebuda abans 
de passar-la o confiar-hi per avançar. 

Un canvi a casa us donarà més espai per fer les 
coses. Amplieu els vostres horitzons.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Reuniu informació i feu plans menys 
ambiciosos. Sigueu creatius en la ma-

nera d’avaluar el que és necessari. Plantegeu-vos 
un objectiu raonable i no us atureu.

AQUARI 20-I / 18-II.
L’observació serà crucial quan tracteu 
amb un amic, parent o company. No heu 

de sentir que heu de fer un moviment si no esteu 
llestos. Considereu les vostres oportunitats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Ajuntar-vos amb algú que us faci pensar 
i us ofereixi una perspectiva peculiar de 

la vida, l’amor i la felicitat us portarà cap a nous 
camins. S’encoratja l’amor.

Més de 650 joves en tallers de l’IRBLleida
Més de 650 joves d’entre 12 i 16 anys de 13 centres edu-
catius lleidatans han realitzat un taller científic a l’IRB-
Lleida des que es van posar en marxa l’octubre del 2021 
en el programa d’educació científica.

IRBLLEIDA

La diputació de Lleida rep Aspros
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va 
rebre ahir una delegació de la Fundació privada Aspros, 
encapçalada pel seu director, Enric Herrera, que va en-
tregar una il·lustració pel 60è aniversari de l’entitat.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Presència lleidatana al 41è Concurs BBVA 
de dibuix escolar amb vuit guanyadors
Vuit alumnes de col·legis de 
Lleida van ser guardonats dis-
sabte passat als premis corres-
ponents a la 41a edició del Con-
curs BBVA de dibuix escolar.

Raphael Rodrigues, d’Artesa 
de Segre; Denisa Zaharia, de 
Balaguer; Karen Herrero, de 

Mollerussa; Nahia Pujol i Re-
neé Aparicio, de Tàrrega, i Elí-
as Jiménez, Ariadna Delgado i 
Quim González, de Lleida, van 
ser els vuit joves dibuixants que 
van aconseguir emportar-se un 
premi d’entre els 2.220 dibuixos 
seleccionats d’entre el total de 

les 185 escoles participants de 
tot Catalunya. 

Els guanyadors van rebre un 
diploma acreditatiu, un pack 
de dibuix i pintura i el llibre 
il·lustrat del concurs en el qual 
apareixen tots els dibuixos 
premiats.

BERTA TIANA

Alguns dels lleidatans premiats que van assistir dissabte a la gala d’entrega dels premis.

AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

El Museu de la Mina de Mequinensa acollirà fins a finals d’agost l’exposició 
Picant al passat de Mar Aguilar. El muntatge es correspon a set caps de pic 
suspesos del sostre de la galeria forjats en alumini.

Mar Aguilar exposa el seu ‘Picant al passat’ a Mequinensa

JOSEP MARIA CURRIÀ

Cantaires contra el decret del català a les escoles
La plaça Paeria va acollir ahir la cantada 210 dels Cantaires de Ponent. En 
aquesta ocasió, a més de cantar per “la llibertat dels presos independentistes 
i el retorn dels exiliats”, també ho van fer per l’escola en català.


