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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.

Avalueu les situacions i actueu amb 
rapidesa. Comuniqueu-vos amb un 

amic o parent que pugui oferir-vos informació 
sobre un problema a què us enfronteu.

TAURE 20-IV / 20-V.

Una actitud disciplinada valdrà la pena 
quan treballeu amb d’altres. Establiu 

estàndards i acabareu en una posició de liderat-
ge. Confieu en l’instint.

BESSONS 21-V / 20-VI.

Completant els desafiaments s’obté la 
llibertat. Us sentireu millor una vegada 

que ho tingueu tot a lloc i res s’interposi entre 
vosaltres i les coses que desitgeu aconseguir.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.

Invertiu temps i diners en el que us 
brindi més a canvi. Feu-vos càrrec de la 

vostra felicitat. Passeu el dia envoltats de perso-
nes i activitats que us omplin el cor d’alegria.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

No feu canvis innecessaris ni assumiu 
despeses que no podeu pagar. Investi-

gueu, apreneu dels errors i dediqueu energia a 
la superació personal. Sigueu coherents.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

Participeu en activitats orientades a 
passar temps amb persones que trobeu 

edificants i mentalment estimulants. Compartiu 
els vostres sentiments.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Fer molt i massa ràpid us portarà pro-
blemes. Agafeu-vos temps i esbrineu 

què és millor. Comuniqueu-vos amb algú que 
tingui una cosa que desitgeu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

Eviteu ser curts de mires. Digueu el que 
teniu al cap i seguiu el cor. L’espontane-

ïtat se sumarà a l’entusiasme, però també podrà 
ser un problema.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

Passeu més temps a casa. Moveu les 
coses i classifiqueu els articles que ja no 

utilitzeu. Ordenar el vostre espai alleujarà l’estrès 
i us donarà aire.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

Un canvi a la llar influirà positivament 
en la vostra vida i en la forma en què 

feu les coses. Adoptar un enfocament senzill farà 
que la vida sigui més satisfactòria.

AQUARI 20-I / 18-II.

Negueu-vos a permetre que algú limiti 
el que podeu fer. Digueu no a les alian-

ces d’empreses o les despeses compartides. 
Mantingueu possessions, béns i creences.

PEIXOS 19-II / 20-III.

Permeteu que la imaginació s’imposi. 
Obriu el cor a aquells que comparteixen 

la vostra passió i preocupació per marcar la 
diferència.

Fira Vallbonatura, de Vallbona de les 
Monges, acull la tercera jornada #ESrural
Vallbona de les Monges va acollir ahir la tercera jornada 
#ESrural: L’educació social i l’educació ambiental, or-
ganitzada pel grup sènior del col·legi d’educadors socials 
de Catalunya, que celebra el seu desè aniversari.

CEESC

IMO

Alumnes de l’IMO donen 280 euros 
recaptats durant el curs a Afanoc
Alumnes de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) van 
donar ahir a l’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya (Afanoc) 280 euros, que han 
recaptat en les activitats realitzades durant el curs.

Down Lleida fa entrega dels premis del concurs Ciutadà XXI
L’Associació Down Lleida va 
fer entrega dels premis del con-
curs de redacció Ciutadà XXI 
als alumnes Txell Martí de l’es-
cola Otogesa de Maials; Roger 

Fontova de l’escola Santa Maria 
de Castelló de Farfanya; Asier 
Mascarilla de l’institut L’Olivera 
de la Granadella; Anna Gasull 
i Berta Mercè de l’escola Pia de 

Balaguer; i Laia Fernández de 
l’escola Vedruna de Balaguer. 
El certamen va comptar amb 
la participació de més de 80 
alumnes.

AMADO FORROLLA

Clients de Bonpreu i Esclat donen            
22.100 euros a la Fundació Aspros
L’opció de l’Arrodoniment Solidari oferta pels supermer-
cats Bonpreu i Esclat als seus clients en cada compra ha 
aconseguit 131.000 donacions per valor de 22.100 euros 
que s’han destinat a la Fundació Aspros.

COMUNICANT

Graduació del doble  
grau en Educació                  
Infantil i Primària

El Centre de Cultures de la Uni-
versitat de Lleida va acollir ahir 
a la tarda la cerimònia de lliura-
ment d’orles dels estudiants de la 
doble titulació d’Educació Infantil 
i Educació Primària, que van ser 
apadrinats per la professora de la 
UdL Sílvia Cavalcante. Els joves 
van estar acompanyats dels seus 
familiars i amics a l’auditori del 
campus de Cappont.

AMADO FORROLLA

Sort celebra la desena 
edició de la cantanta 
infantil Patuflash

Els alumnes de Primària de l’es-
coles del Pallars Jussà i el Pallars 
Sobirà van participar ahir en la de-
sena edició de la Cantata Infantil 
al Pallars, Patuflash. Els centres 
participants van ser: el col·legi Mi-
nairons; el CEIP Llavorsí, el col·le-
gi À Serafí Casanovas; el col·legi 
Els Raiers; el ZER Pallars Jussà; 
el col·legi La Vall Fosca, i el ZER 
Pallars Sobirà.
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