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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Podeu fer un canvi des d’una font d’in-
gressos a una altra si poseu en joc la

creativitat i utilitzeu les vostres habilitats i ta-
lents de forma diferent.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Mostreu el que millor sabeu fer i tra-
ieu-ne profit. Sol·liciteu una nova feina

o inscriviu-vos en un curs que us ajudi a guanyar
més diners.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No envieu el missatge equivocat. Els
efectes que tingueu sobre la gent que

us envolta i la forma de fer les coses us posaran
en una posició de responsabilitat.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Aconseguireu el que necessiteu per as-
solir les vostres metes. No dubteu a

avançar amb els vostres plans. Heu de canviar si
voleu tirar endavant.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Resoleu assumptes pendents. L’amor i
les relacions han de figurar al comen-

çament de la llista de coses a les quals heu de
prestar atenció. Tingueu clara la vostra posició.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No actueu per impuls ni deixeu que te-
mes emocionals us mantinguin en una

muntanya russa. Un enfocament pràctic del pro-
blema us aportarà respostes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Pagueu o cobriu antics deutes. Com
menys coses tingueu pendents, més

fàcil serà buscar nous objectius. No guardeu se-
crets. Allunyeu-vos de qui reacciona malament.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No limiteu el que podeu fer perquè no
creieu tindre les habilitats o talents per

destacar. Heu de confiar en vosaltres si voleu
que els altres observin el que teniu per oferir.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Afronteu qualsevol acusació que us fa-
cin amb honestedat. Teniu molt a es-

perar una vegada aclariu què s’interposa en el
vostre camí. L’amor, a l’alça.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Torneu a mostrar el vostre encant i
aneu endavant amb el que pugueu

oferir. La vostra visió pràctica de futures tendèn-
cies atraurà l’atenció dels que desitgen actuar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Eviteu qualsevol acció agressiva. Man-
tindre la vostra vida simple i modera-

da equilibrarà el que intenteu aclarir del passat
amb la finalitat d’avançar en els plans futurs.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les emocions seran difícils de contro-
lar, però si canalitzeu l’energia cap a la

pau i l’amor, us beneficiareu de les connexions
que feu amb els que compartiu metes.
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Piris demana als fidels que donin
el 0,7% dels ingressos als pobres
El bisbe de Lleida, Joan Piris, va
presidir ahir a l’Acadèmia Ma-
riana l’acte d’enviament a la mis-
sió pastoral, una celebració que
serveix per orientar el treball de
la diòcesi per a aquest curs, a tra-
vés de la presentació de la nova
carta pastoral.Van assistir a l’ac-
te més de 300 persones, entre
catequistes, professors de reli-
gió, educadors, voluntaris i fi-
dels en general. Durant la inter-

venció, Piris es va referir a la no-
va carta pastoral, que segueix la
mateixa línia de les anteriors, i
va destacar alguns dels punts a
seguir. Entre aquests, va animar
els fidels de l’Església a “com-
partir els béns amb els més des-
favorits, amb l’aportació, com a
mínim, del 0,7% dels ingressos”.
Amés, durant la intervenció, se-
gons van explicar fonts de la di-
òcesi lleidatana, Piris va sugge-

rir i va proposar reduir el nom-
bre de misses a les parròquies
per concentrar més persones en
les celebracions i que la comu-
nitat sigui més significativa. Un
altre dels punts en què va posar
especial èmfasi el bisbe de Llei-
da durant la intervenció va ser
al destacar que l’Església ha de
ser una companya en el camí de
la societat, sense obligar les per-
sones.

Assistents ahir a la presentació de la nova carta pastoral, a càrrec del bisbe Piris a Lleida.

RalphLauren ret
homenatge a
Espanya aNovaYork
El modista nord-americà Ralph
Lauren va retre ahir homenatge
a Espanya en la desfilada núme-
ro vuitanta de la seua carrera, en
el marc de la Setmana de la Mo-
da de NovaYork, en què va sor-
prendre amb peces d’inspiració
torera i aires flamencs, en les se-
ues apostes per a la primavera-
estiu del 2013. La passarel·la va
tancar ahir les portes.

EFE

Entreguen a JoanReñé un llibre i els
cartells de‘Les bruixes del Pont del Boc’
El president de l’associació de veïns de Copa d’Or i Sot
de Fontanet, Francesc Rosselló, va entregar ahir a Joan Re-
ñé el llibre sobre la història d’aquestes partides i els car-
tells dels espectacles Les bruixes del Pont del Boc.

CREU ROJA LLEIDA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CreuRoja clausura un casald’estiu
que ha comptat amb 45 participants
Creu Roja Joventut ha posat punt final a un casal d’estiu
a Lleida en què han participat 45 nens, la majoria de fa-
mílies amb pocs recursos econòmics, i que ha comptat amb
voluntaris com a monitors.

ÀngelRos, distingit com a soci Paul
Harris delRotary Club Lleida
L’hotel NH de Lleida va acollir ahir l’entrega a l’alcalde
de la ciutat, Àngel Ros, de la distinció de soci Paul Har-
ris del Rotary Club Lleida. Desenes de persones van as-
sistir a aquest sopar.
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