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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mantingueu l’impuls fluint. 
No us preocupeu pel que 

fan els altres; enfoqueu-vos en el 
que és vital per a vosaltres i en la 
millor manera d’aprofitar al màxim 
el que feu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Un canvi de plans d’última 
hora que faci algú no hau-

ria d’arruïnar-vos el dia. Tingueu un 
pla de suport i no perdeu el temps 
amb persones amb les quals no po-
deu confiar.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No cediu davant d’algú que 
tendeix a pressionar-vos 

perquè feu alguna cosa que no vo-
leu fer. Enfoqueu-vos en el que us 
farà feliços, saludables i savis. Teniu 
una oportunitat a l’abast.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Amplieu la perspectiva. 
Accepteu un desafiament 

creatiu o preneu-vos temps per ali-
mentar una relació que és important 
per a vosaltres. Aporteu tranquil·litat 
i menys estrès a la vostra vida.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un ritme constant i una 
ment disciplinada us aju-

daran a evitar qualsevol que intenti 
interposar-se en el vostre camí. Ins-
criviu-vos en alguna activitat que us 
brindi alegria. Bona salut.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un lloc on no havíeu estat 
mai us despertarà la ima-

ginació. Les persones que trobeu 
mentre assistiu a un esdeveniment 
us deixaran una impressió duradora. 
Apreneu a través de l’observació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Manteniu les emocions 
ocultes. Si algú percep la 

seua vulnerabilitat, ell o ella s’apro-
fitarà de vosaltres. Enfoqueu-vos en 
els altres; no només serà útil, sinó 
que guanyareu aliats en el futur.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No deixeu que la incertesa 
s’interposi en el vostre ca-

mí. Estudieu les opcions i trieu-ne 
una. La intuïció no us portarà per 
mal camí. El que decidiu no serà una 
pèrdua de temps.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Deixeu de banda els as-
sumptes relacionats amb 

la feina i poseu més atenció al que 
passa a la vostra esquena. Compartir 
més temps amb les persones més 
properes us tranquil·litzarà.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Quedeu-vos a prop de ca-
sa. Es poden esperar re-

tards i problemes al viatjar. Incorpo-
reu alguna cosa de la qual solíeu 
gaudir en la vida. L’amor és a les 
estrelles. No us compliqueu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Les emocions dictaran com 
reaccionareu si no aneu 

amb compte. No deixeu que la mes-
quinesa d’algú o el canvi de plans 
causin malestar o discòrdia. Cui-
deu-vos dels vostres assumptes.

PEIXOS 19-II / 20-III.
S’afavoreix un guany eco-
nòmic, liquidació o aliança 

d’empreses. Participeu en esdeveni-
ments i activitats que us augmentin 
la consciència. Un pla especial us 
portarà a un vincle.

Sopar per celebrar 
els vint-i-cinc anys  
de l’empresa Nipro 
Renal de Mollerussa

Un centenar de persones van 
assistir divendres al sopar 
de celebració dels 25 anys 
de l’empresa de Mollerussa 
Nipro Renal Solutions Spain, 
de concentrats d’hemodiàli-
si. Treballa amb l’IRBLleida 
per millorar el seu producte 
i lluitar de forma més eficaç 
contra patologies renals. Al 
sopar, es va reconèixer qua-
tre empleats per la seua anti-
guitat a la firma.

Èxit de la primera 
jornada Plogging 
Cervera en defensa 
del medi ambient

Un centenar de persones van 
participar ahir en la primera 
jornada de plogging a Cerve-
ra, iniciativa del Grup per a 
la Defensa del Medi Natural 
de la Segarra, la Penya Ciclis-
ta, Fondistes i el Centre Ex-
cursionista, que combinava 
la pràctica esportiva amb la 
recollida d’escombraries de 
l’entorn natural per benefi-
ciar el medi ambient.

ESTER NADAL

ASSOC. DE VEÏNS SECÀ DE SANT PERE

Taller de decoració de carabasses de 
Halloween al barri Secà de Sant Pere
Petits i grans van poder gaudir divendres a la tarda d’un 
taller de decoració de carabasses organitzat per l’Associa-
ció de Veïns del Secà de Sant Pere de Lleida. És una de les 
activitats organitzades per l’entitat per celebrar la festa de 
Halloween i de la Castanyada.

COAC

Conferència de Flores & Prats Arquitectes per 
tancar la 5a edició de l’Arquitectour Lleida
La sala d’actes de la seu a Lleida del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya va acollir divendres la conferència La disciplina de 
l’existent, a càrrec de Flores & Prats Arquitectes, de Barcelona. 
Va ser l’última activitat de l’Arquitectour Lleida, que ha tancat 
una cinquena edició amb un gran èxit de participació.


