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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Teniu ganes de compartir les vostres
històries, aventures i pensaments per-

sonals, però si no sous discrets tindreu un des-
gast emocional. Feu canvis en secret.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Reuniu-vos amb amics i família. Troba-
reu idees de negoci que us portaran

per nous camins. Mireu d’apendre tot el que pu-
gueu i respecteu les promeses. Viureu retards.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Compartiu idees i solucions. Ajudar qui
ho necessiti ara us donarà la possibili-

tat d’obtindre alguna cosa a canvi. Oferiur el vos-
tre temps, no diners.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Us angoixareu a causa de canvis ines-
perats. Concentreu-vos en les vostres

empreses creatives i plans futurs i serà possible
inclinar la balança d’èxits a favor vostre.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poseu tot l’esforç en els detalls i acon-
seguireu el suport necessari per seguir.

Els viatges, la comunicació i els plans amb col·le-
gues o clients donaran rèdit.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Ocupeu-vos dels temes emocionals
abans que es transformin en una aven-

tura costosa. No deixeu que us pressionin per in-
vertir ni participeu en res que us incomodi.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Viatjar, assistir a una conferència o re-
unir-vos amb gent del passat contribu-

irà a trobar informació valuosa. Les vostres ide-
es captivaran l’audiència i atrauran l’interès.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Poseumés èmfasi en les relacions per-
sonals i professionals. Canvieu el vos-

tre habitatge o oficina per adaptar-les millor a
la vostra situació actual. Parlar porta solucions.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No confronteu si no podeu ser hones-
tos. Els canvis que feu en la vostra for-

ma de vida són estimulats i crearan un llaç es-
tret amb algú amb qui desitgeu passar temps.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Trobar els fets us ajudarà a evitar una
situació dubtosa amb un amic, veí o

parent. Hi haurà discussions per canviar alguna
cosa sense els papers apropiats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Tot té un principi i un final. Agafeu el
millor del passat i actualitzeu amistats,

idees i metes per adaptar-les a la vostra situació
actual en lloc de fer un viatge poc segur.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Algú us controla. Heu de donar i rebre
si desitgeu aconseguir alguna cosa va-

luosa. Massa de res se us girarà en contra i cau-
sarà problemes amb la gent que necessiteu.

Distinció Slow food per a sis restaurants
Sis restaurants lleidatans (33 de tot Catalunya) van rebre ahir
a la FundacióAlicia la distinció Quilòmetre 0-Slow Food que
demostra que prioritzen l’agricultura pròxima i ecològica i
que fan servir aliments de temporada.

ACN

OlvidoHormigos
esdespulla
a Interviú

L’exregidora socialista
de LosYébenes (Tole-
do) Olvido Hormigos,
que va adquirir notori-
etat després de la difu-
sió no autoritzada d’un
vídeo seu de contingut
íntim, ha posat despu-
llada per a la revista In-
terviú, on proclama:
“Amb el meu cos faig
el que vull.”

SOCIETATGent

MIQUEL NOGUERAS

Classe de ràdio
a nens d’Artesa
deSegre

Alumnes de sisè de
primària de l’escola Els
Planells d’Artesa de Se-
gre han conegut de pri-
mera mà el món del pe-
riodisme radiofònic en
el marc de la campanya
que porta per títol Ca-
talunya Ràdio fa 30
anys. I tu què en saps?,
de la mà del periodista
Lluís Urpí.

ESCOLA ELS PLANELLS

Jocs a Sant
Joanper donar
la benvinguda
a la primavera
❘ LLEIDA ❘ L’associació Prosec, que
promou la inserció social i el
lleure per a nens amb pocs re-
cursos, va obrir ahir la setena
edició de la Primaverada del
Centre Històric. L’objectiu és ce-
lebrar l’arribada d’aquesta esta-
ció de l’any i, per fer-ho, s’ha or-
ganitzat una setmana plena d’ac-
tivitats en carrers i places.Ahir
li va tocar el torn a la de Sant Jo-
an, que va ser escenari de la di-
versió de nombrosos nens amb
jocs tradicionals i de fusta. L’ac-
tivitat continuarà avui amb una
gimcana i demà amb un taller
de plàstica.

LLEONARD DELSHAMS

Nombrosos nens es van congregar ahir a la plaça de Sant Joan per participar a la Primaverada.

Seixanta persones visiten la SeuVella en elmarc de l’Abril cultural
L’ajuntament d’Alguaire, en el marc de les activitats programades en el cicleAbril cultural, va or-
ganitzar una visita guiada batejada amb el nom d’Els poders medievals, que va incloure la Seu
Vella i també la Suda. L’activitat va comptar amb la participació d’unes seixanta persones de to-
tes les edats. El cicle continua divendres amb una conferència sobre la localitat.

BiblioSort
Resaltado


