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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Preneu-vos un temps per relaxar-vos i 
reflexionar sobre on sou i cap a on us 

dirigiu. Considereu el canvi com una oportunitat 
per començar de nou.

TAURE 20-IV / 20-V.
Planegeu activitats per aixecar-vos i fer 
activitat física. Participeu en esdeveni-

ments orientats al creixement personal, l’estat 
físic i millorar la salut en general.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Penseu més com guanyeu i manegeu 
els diners. No deixeu que ningú no us 

influeixi ni us empenyi a fer coses arriscadaes. 
Una jugada equivocada us crearà obligacions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Una xarrada us ajudarà a obtenir el que 
voleu i a alleujar l’estrès personal i eco-

nòmic. No permeteu que la vostra por del canvi 
s’interposi al vostre camí.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Abordeu els assumptes personals, no 
importa com de persuasiu sigui algú 

per monopolitzar el temps. No tingueu por de 
dir que no o d’anar en la direcció equivocada.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Relaxeu-vos i gaudiu de la vida. Un can-
vi físic o d’imatge portarà elogis. In-

clineu-vos cap a la gent i els passatemps que us 
fan feliços. Socialitzeu-vos i feu plans.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No espereu persuadir els altres perquè 
us ajudin. Considereu a què us enfron-

teu, què esteu tractant d’aconseguir i concen-
treu-vos en el que necessiteu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reviseu les vostres inversions o el que 
heu acumulat i descobrireu que teniu 

més del que creieu. Deixeu anar les coses que ja 
no necessiteu i transformeu un pressupost.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Aneu amb compte amb el que desitgeu; 
si feu una jugada sobtada, no espereu 

que els altres us segueixin. Reconsidereu els 
vostres plans i determineu objectius. 

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un enfocament apassionat donarà re-
sultats positius. Poseu-vos en acció i 

embruteu-vos les mans si això és el que cal. No 
tingueu por de fer les coses.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compartiu les vostres idees. Reuniu-vos 
amb algú que és imaginatiu i ràpid per 

contribuir. Les accions parlaran més que les pa-
raules, així que preneu la iniciativa.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Compartiu una cosa especial amb algú 
a qui estimeu. Podeu marcar la diferèn-

cia si contribuïu amb temps, diners o habilitats 
a una causa o recaptació de fons.

Universal compra totes les cançons de 
Sting tant en solitari com a The Police
Sting ha venut a Universal Music Publishing Group (UM-
PG) el seu catàleg complet de cançons, tant en solitari com 
les que va compondre amb The Police, en una operació 
valorada en més de 250 milions de dòlars.
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Pedro Mari 
Sánchez torna al 
teatre amb ‘La 
palabra de oro’
L’actor Pedro Mar i 
Sánchez torna a esce-
na amb La palabra de 
oro, un muntatge en 
el qual agafa el llegat 
dels clàssics i aborda 
temes actuals com ara 
la violència sexual. 
Sánchez, de 68 anys, 
va debutar al cine sent 
nen amb la saga de La 
gran familia.

Visita d’especialistes britànics a les 
innovacions a la depuradora de Lleida
Representants d’una enginyeria-consultoria britànica 
Atkins-UK han visitat la depuradora de Lleida al costat 
de responsables del departament internacional d’Aqualia 
per conèixer les últimes innovacions a la planta.

AqUALIA

Impuls a l’emprenedoria juvenil amb la segona edició del Fem Coop
La Paeria i Ponent Coopera 
treballen en la segona edició 
del Fem Coop, un projecte que 
pretén impulsar l’emprenedo-
ria i l’autoocupació dels joves 

mitjançant la creació de coope-
ratives que fomentin valors de 
justícia social, consum respon-
sable, sostenibilitat i que propo-
sin solucions innovadores per 

als reptes socials d’avui dia. En 
la primera edició es van crear 
quatre cooperatives i es pre-
veu que la segona edició pugui 
obrir-se ben aviat.

PAeRIA

Urbana i Mossos, amb els més petits
Agents de la Guàrdia Urbana de 
Lleida i dels Mossos d’Esquadra 
van visitar ahir l’Escola Bressol 
La Faldeta de Lleida amb motiu 
de la celebració del Dia Europeu 
del 112. Els més petits van po-

der conèixer de prop els vehicles 
i les sirenes dels cossos policials, 
que van organitzar diversos jocs 
per als nens i nenes. 

Amb motiu del Dia Europeu 
del 112, el conseller d’Interior, 

Joan Ignasi Elena, va assenya-
lar, durant una visita a Alcanar, 
que el telèfon d’emergències ja 
geolocalitza automàticament 
vuit de cada deu trucades a 
Catalunya.

gUàRDIA URbANA

els agents van ensenyar als nens i nenes de l’escola Bressol La Faldeta alguns vehicles policials.
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