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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Observeu el que succeeix al vostre vol-
tant. Poseu límits a les persones que 

ocupen el vostre espai. Penseu més en com ad-
ministreu casa vostra i en què us fa feliços.

TAURE 20-IV / 20-V.
Mantingueu la vida simple i feu tot el 
que pugueu per avenir-vos amb els qui 

viuen amb vosaltres. Compartiu només la infor-
mació constructiva.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Mireu el que podeu aconseguir i diri-
giu-vos en aquesta direcció. No té sentit 

perdre el temps amb algú que ofereix poc a canvi. 
Poseu energia en el que us importa.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Serà més fàcil fer les coses a la vostra 
manera i a temps si sou discrets i reser-

vats. Un enfocament singular a la feina donarà 
els seus fruits.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els canvis que es produeixen us enco-
ratjaran a adoptar un enfocament dife-

rent. Algú experimentarà incertesa si no sou 
honestos respecte als vostres sentiments.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Les emocions seran un problema si no 
esteu disposats a fer canvis que man-

tinguin la pau. Considereu les conseqüències si 
decidiu ser tossuts o no esteu disposats a cedir.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Gaudir del vostre espai vol dir aconse-
guir més. Parlar amb algú que compar-

teix els vostres sentiments conduirà a alguna 
cosa especial. L’ajuda s’adreça a vosaltres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No us preocupeu per petiteses. Compliu 
les promeses i porteu a terme els vos-

tres plans. Feu el que dieu i exploreu les possi-
bilitats que sorgeixen. Resoleu problemes.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Enfoqueu-vos en el que esteu provant 
d’aconseguir, després avanceu amb 

optimisme. No permeteu que algú que admireu 
acabi sent una despesa.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No accepteu molt ni us involucreu en 
una aliança d’empreses que us desco-

ratgi de fer les coses que us encanta fer. Mantin-
gueu-vos a prop dels éssers estimats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Concentreu-vos a fer el que sabeu. Per-
feccioneu les vostres habilitats. Apli-

queu la intel·ligència, experiència i intuïció per-
què us ajudin a sobresortir. Feu la vostra.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No correu riscos que puguin causar pro-
blemes amb algú proper. És possible 

que desitgeu un canvi, però no feu cap jugada 
sense una investigació prèvia.

Ioga entre lavanda  
al vespre a Aromes 
de Can Rosselló

El club esportiu Ekke va organitzar ahir la 
Nit del Ioga i Lavanda amb una sessió de cap-
vespre als camps d’aquesta planta aromàtica 
amb propietats relaxants a les instal·lacions 
d’Aromes de Can Rosselló.

NúRIA M. TORREbELLA

JORDI ROS

Els onze premiats van estar acompanyats per l’alcalde de Cervera, Joan Santacana, i per diversos professors del Conservatori.

AJUNTAMENT DE bELL-LLOC SUbDELEGACIó LLEIDA

Onze pianistes de 
Cervera toquen 
al Palau de la 
Música Catalana
❘ bARCELONA ❘ Onze alumnes 
del Conservatori de Cerve-
ra van actuar al Palau de la 
Música Catalana en el marc 
de l’entrega de premis del 
concurs Tu hi toques, en què 
van rebre el seu guardó. El-
na Armengol, Marçal Prió, 
Carla Ros, Pol Riu, Anastasia 
Mostishko, Berta Baltral, Jan 
Gras, Lautaro Montt, Alex 
Baró, Lídia Soldevila i Ariad-
na Mayer van ser els alumnes 
premiats.

Bell-lloc conmmemora el Dia del Medi Ambient Homenatge a deu policies nacionals jubilats

Arquitectes visiten la rehabilitació d’un edifici del 1941

L’ajuntament de Bell-lloc i els alumnes de quart, cinquè i sisè de Primària del col·legi 
Ramon Farrerons van dur a terme una de plantada d’arbres al costat del pont de la 
carretera de Bellvís per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient.

El subdelegat del Govern, José Crespín, i el comissari jefe provincial de 
la Policia Nacional, José Manuel García, van presidir l’acte d’entrega de 
diplomes a deu policies jubilats en els últims dos anys.

Una quarantena d’arquitectes van visitar divendres passat les obres de rehabilitació 
integral d’un edifici d’habitatges plurifamiliar datat el 1941 i amb una superfície 
de 995.92 metres quadrats ubicat al carrer Correu Vell, 8 de Lleida.
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