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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.

Adopteu un enfocament indirecte quan 
tracteu amb algú autoritari o impredic-

tible. Useu la intel·ligència per produir els canvis 
que millorin la vostra vida.

TAURE 20-IV / 20-V.

Tingueu a punt un pla per implementar 
tan aviat com obtingueu el vistiplau. Un 

gest romàntic alleujarà l’estrès. Una conversa 
revelarà una cosa que sospiteu.

BESSONS 21-V / 20-VI.

Un desafiament intel·lectual us posarà 
en contacte amb algú que  trobeu men-

talment estimulant. No permeteu que la ira us 
faci perdre una oportunitat.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.

Un canvi d’imatge us rejovenirà i farà 
que algú que estimeu ho noti. Deixeu 

que les vostres accions siguin la veu. Tindreu 
oportunitats si feu una cosa que mai heu fet.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

No feu curt perquè algú us acorrala. 
Només accepteu el que podeu gestio-

nar. Sigueu intel·ligents i utilitzeu el que sabeu 
a favor vostre. Lluiteu amb foc contra el foc.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

Expresseu sentiments, intencions i 
plans. Les reunions socials portaran a 

ofertes úniques que poden canviar la vostra ma-
nera de viure en el futur proper.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Si el canvi necessita posar-se en joc, 
sigueu qui el faci complir. Preneu el 

control i no cediu davant de ningú que intenti 
intimidar-vos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

No renuncieu al dret a expressar una 
opinió. Poseu-vos ferms i deixeu clara 

la posició quan tracteu amb persones que poden 
influir en com o on viviu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

Les qualificacions que tant heu treballat 
per adquirir portaran a una proposta 

interessant. Intenteu utilitzar les vostres habilitats 
d’una manera que trobeu satisfactòria.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

Fareu millor si trieu enfocar-vos en vos-
altres mateixos i en el que podeu fer en 

lloc de ficar-vos en els assumptes d’una altra 
persona. Feu de l’amor una prioritat.

AQUARI 20-I / 18-II.

Feu el que funcioni millor per a vosaltres 
i eviteu qualsevol tipus de situació que 

pugui ocasionar problemes. Si algú és una mala 
influència, accepteu-ho i tireu endavant.

PEIXOS 19-II / 20-III.

Un incident emocional us atansarà a 
algú que us importa. Feu que millori la 

vostra relació. Intenteu aconseguir més estabilitat 
mental, emocional i econòmica.

Infermeres de Lleida es formen sobre          
com aplicar l’acupuntura

Infermeres del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida duen a terme aquests dies un curs d’acupuntura 
aplicada en els tractaments de malalties, com la disme-
norrea, l’insomni, l’estrès i l’ansietat.

COILL

EDGAR ALDANA

Arranca la quarta edició del festival de 
’food trucks’ amb gastronomia ‘low cost’
La quarta edició del RUMM Festival Gastronòmic va ar-
rancar ahir a Lleida, on desenes de food trucks estaran 
fins demà als Camps Elisis. El certamen, organitzat per 
Idea de Patata, ofereix gastronomia low cost.

Debat ‘Edificis i buits urbans’ amb Esteve 
Bonell a la nova edició de l’Arquitectour

L’arquitecte Esteve Bonell, de l’estudi de Barcelona Bo-
nell & Gil, va participar dijous al Col·legi d’Arquitectes 
de Lleida en el debat Edificis i buits urbans, previ a l’Ar-
quitectour, avui a Gardeny i demà a Cappont.

COM 360º

La Fira Mediterrània, 
amb circ inspirat en 
falles del Pirineu

La trapezista Júlia Farrero, 
originària de Barruera i es-
tablerta entre França i Bar-
celona, estrena aquest cap de 
setmana a la Fira Mediterrà-
nia de Manresa l’espectacle 
Teia, inspirat en la festa de 
falles del Pirineu i en home-
natge a aquest ritual del foc, 
declarat el 2015 Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. 
Farrero ha gaudit d’una re-
sidència creativa d’una set-
mana a Manresa per prepa-
rar aquest muntatge de circ 
i tradició.

ACN

Conferència a la UdL de dos 
periodistes mexicans exiliats
El Col·legi de Periodistes de 
Lleida va organitzar ahir al 
Rectorat de la Universitat de 
Lleida (UdL) una conferència 
amb els periodistes mexicans 
Luis Daniel Nava i Jacobo Mo-
rales, tots dos amenaçats de 
mort per explicar, d’una ban-
da, els abusos del poder polític 
a l’estat mexicà de Guerreiro 

i, de l’altra, el conflicte de les 
empreses hidroelèctriques amb 
la població d’aquesta zona del 
país. la trobada va servir per ex-
plicar les experiències d’aquests 
dos periodistes i per posar de 
relleu aquest ofici malgrat els 
riscos que pot comportar. 

Abans de l’encontre, que 
també va ser organitzat per 

la professora de la UdL Laura 
Berges, es va celebrar un dinar 
tertúlia organitzat pel Col·legi 
de Periodistes. La jornada es va 
celebrar dins de les activitats del 
programa Acollida Temporal, 
organitzat per la plataforma 
Taula per Mèxic, responsable 
d’acollir aquests dos periodistes 
a Barcelona.

COL·LEGI DE PERIODISTES DE LLEIDA

Nava i Morales (al centre, flanquejats pels organitzadors), ahir al Rectorat de la UdL.


