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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Considereu les vostres opcions vocacionals. Contacteu amb algú amb qui vau treballar
al passat. Us oferiran una opció alternativa a la vostra posició professional actual. Valoreu-la.
TAURE 20-IV / 20-V.
Participeu en activitats que
us permetin mostrar el que
teniu per oferir. Les trobades físiques
us donaran una idea d’allò que sou
capaços de fer. Esforceu-vos per assolir les vostres metes.
BESSONS 21-V / 20-VI.
El creixement personal i les
millores físiques han de ser
una prioritat. Com més motivació
tingueu, més fàcil serà arribar a les
vostres metes. No ajorneu quan heu
d’entrar en acció.
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CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Feu el millor que pugueu
per mantenir relacions importants. Apunteu a la igualtat i a
l’intercanvi tant com sigui possible
per poder construir forts vincles que
pogueu sostenir.
LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Estareu en desacord amb
algú que no veu les coses
com vosaltres. Escolteu atentament
i junts se us ocorrerà una manera
d’avançar. Es requeriran intel·ligència i sentit comú.

La Bordeta celebra la festa de
tardor amb una graellada
Els veïns de la Bordeta van celebrar ahir l’arribada de la tardor amb una graellada popular
que van dur a terme al pavelló del barri. El
sopar de germanor va ser organitzat per l’associació de veïns de la Bordeta.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Una excursió d’un dia o
una reunió de família serà
esclaridora i entretinguda. El romanç
està en augment, juntament amb
l’actualització de la vostra imatge i
noves possibilitats.

L’arquitectura de Lleida s’atansa al públic familiar
La tercera edició d’Arquitectour Lleida va començar ahir amb uns 90 participants en l’itinerari del Campus de Cappont de la UdL. Aquesta iniciativa de
la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb motiu
del Dia Mundial de l’Arquitectura (2 d’octubre) compta aquest any amb el
MiniAquitectour, tallers per acostar l’arquitectura als més petits.

Jornada solidària
amb el Senegal a la
plaça Sant Joan
Verema i degustació de raïm al
celler Mas Blanch i Jové
Mas Blanch i Jové, de la Pobla de Cérvoles,
va acollir ahir la tercera verema col·laborativa de vi solidari i degustació de raïm. Els
participants també van gaudir de l’exposició
Amb A d’Amic.
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BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un enfocament seriós a la
manera en què tracteu
amb els diners, la salut o assumptes
legals us donarà avantatge. No deixeu que ningú us ajudi a prendre
una decisió abans d’estar llestos.
ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
El que contribuïu a algú
que necessita ajuda us posarà en una bona posició quan es
tracti d’amics, de familiars i de companys de feina. Defenseu els vostres
drets.
SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu la ment oberta, però no canvieu el vostre estil de vida només perquè algú
més ho fa. Escolteu i observeu i
trobareu trossos d’informació valuosos per a vosaltres.

La plaça Sant Joan va acollir ahir la Festa Senegalesa Solidària organitzada per l’Associació Dones
de la Terra, per recaptar
fons i dur a terme projectes educatius, sanitaris i
agrícoles en aquest país
africà.

Ramon Jové,
escollit Veterinari
de l’Any 2017 al
sopar del Col·legi
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida va escollir
divendres Ramon Jové Veterinari de l’Any 2017. L’acte
va tenir lloc divendres durant
un sopar multitudinari d’uns
120 membres del col·legi, que
aquest any ha superat els 500
col·legiats. També es va retre
homenatge als veterinaris de
65 anys.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
El temps d’inactivitat us
farà bé. Feu plans especials
amb algú a qui estimeu o preneu un
dia per relaxar-vos pel vostre compte. Repasseu totes les coses que
contribueixen al vostre estrès.
AQUARI 20-I / 18-II.
Feu tot el possible per avenir-vos amb tothom. Parleu
dels vostres plans amb algú a qui
estimeu. Compartir agenda amb
algú més farà més fàcils els plans
futurs.
PEIXOS19-II / 20-III.
Pareu més atenció al vostre
aspecte. Una imatge polida
i sofisticada us ajudarà a avançar. La
forma en què presenteu qui sou
vosaltres i el que teniu per oferir
marcarà una diferència.

