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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Observeu una inversió que sospeseu. 
Una aliança d’empreses no resultarà ser 

el que esperàveu: pregunteu qui és el responsa-
ble abans d’involucrar-vos en alguna cosa.

TAURE 20-IV / 20-V.
Tindreu algunes idees innovadores que 
poden anar-se’n de control ràpidament 

si permeteu que hi intervinguin emocions. Man-
tingueu-vos en mètodes comprovats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Una ment oberta portarà a una infor-
mació útil quan estigueu en una situa-

ció competitiva. Reveleu poc sobre vosaltres i 
mantindreu la iniciativa.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu el cap fred quan es tracti 
d’assumptes del cor. Barrejar negocis 

amb plaer us portarà problemes si compartiu 
informació personal.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Enfoqueu el canvi amb cautela. Consi-
dereu qui es beneficiarà més abans de 

comprometre-us amb res. La incertesa és prou 
motiu com per prendre una posició.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Permeteu que us guiï la intuïció i evita-
reu que algú amb motius ocults s’apro-

fiti de vosaltres. Poseu l’èmfasi en un estil de vida 
més saludable.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Poseu més energia en la millora perso-
nal i els guanys econòmics. No perme-

teu que algú us empenyi a fer una cosa que pot 
crear problemes.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Un canvi serà refrescant. Busqueu for-
mes segures d’entreteniment que us 

treguin la ment de les situacions d’estrès. Els 
problemes asseguraran reflexió.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Confieu més en vosaltres i en allò que 
sou capaços de fer, i menys en aquells 

que parlen molt i ofereixen poc. Un enfocament 
enèrgic a la feina valdrà la pena.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Adopteu un passatemps que augmenti 
la confiança i l’energia. L’aptitud física 

influirà en la vostra forma de veure la vida, l’amor 
i la felicitat futura.

AQUARI 20-I / 18-II.
Agafeu-vos temps per fer una cosa que 
gaudiu. No feu canvis per adaptar-vos 

a algú que no fa el mateix per vosaltres. Concen-
treu-vos en un estímul.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Penseu-ho dos vegades abans de fer res 
que causi enrenou. No comenceu una 

batalla que no podeu guanyar. Espereu el mo-
ment i permeteu que els ànims es refredin.

‘Fem Coop’, nou projecte per impulsar 
l’emprenedoria dels joves
Sota el nom Fem Coop, l’ajuntament de Lleida i l’Ateneu 
Ponent Copera impulsen un projecte destinat a promoure 
l’emprenedoria i l’autoocupació dels joves a través de la 
creació de cooperatives.

AjUNTAMENT DE LLEIDA

sEgRE

Reparteixen a Tàrrega deu casetes bústia 
per a propostes per la inclusivitat
Joves del Grup Alba de Tàrrega van repartir aquesta set-
mana una desena de casetes bústia entre equipaments de 
la ciutat per demanar a la ciutadania que faci propostes, 
amb l’objectiu d’aconseguir una Tàrrega més inclusiva.

Paeria i Amical Mauthausen renoven                  
el conveni per la memòria històrica
La Paeria i Amical Mauthasen van renovar ahir el con-
veni de col·laboració per la recuperació de la memòria 
històrica, inaugurant a més l’exposició Dones resistents 
i deportades al pati de la Paeria.

MAgDALENA ALTIsENT

La il·lustradora Sandra Uve reivindica les ‘superdones’
La il·lustradora, historietista i 
escriptora barcelonina Sandra 
Valencia, més coneguda com 
Sandra Uve, va participar ahir 
en una nova sessió del cicle Tro-

bades amb..., organitzat per 
CaixaForum Lleida. En l’acte 
va repassar la seua trajectòria 
artística i va parlar sobre el seu 
nou projecte, Supermujeres, 

Superinventoras, un homenatge 
en forma de llibre, exposició i 
tallers a més de 90 inventores 
imprescindibles de la nostra his-
tòria, editat per Lunwerg.

MAgDALENA ALTIsENT

Alumnes del joan solà netegen l’Alzinar
Alumnes de l’Institut Joan So-
là de Torrefarrera van recollir 
23 quilos de rebutjos de l’es-
pai natural de l’Alzinar, dins 
d’una jornada de coneixement 

del medi, avaluació de l’estat 
dels accessos i neteja de la zona. 
L’acció de recollida de residus, 
coneguda com plogging, en la 
qual van participar aproxima-

dament una vintena d’alumnes, 
es va fer en col·laboració amb 
l’ajuntament de la localitat, la 
brigada municipal i la tècnica 
de Medi Ambient.

INsTITUT jOAN sOLà

els alumnes de l’INS Joan Solà posen a l’Alzinar amb alguns dels residus recollits.
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