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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Una actitud flexible us ajudarà a enfi-
lar el camí de l’èxit. Algú amb qui vau

treballar en el passat us farà una proposta, però
no cobrirà les vostres expectatives.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Recolliu informació, assistiu a una con-
ferència o investigueu recursos per a

una nova carrera per la xarxa. Les relacions po-
den ajudar-vos a atrapar ràpidament les metes.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu el possible per assistir els vostres
iguals. Si treballeu com a membres

d’un equip, guanyareu respecte i obrireu la fi-
nestra a participar en un projecte.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Trieu un destí que us permeti créixer es-
piritualment i filosòficament. No es trac-

ta d’anar lluny sinó del que aprengueu en el pro-
cés el que us portarà a una posició més positiva.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu fer canvis sense superar el pres-
supost. Si us ateniu al vostre pla de joc,

evitareu les crítiques. Manteniu la vida simple i
lliure de drames.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Teniu possibilitats de romanç a les es-
trelles. Deixeu clars sentiments i inten-

cions. Planifiqueu unes vacances breus que us
permetin barrejar negocis amb plaer.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sorgiran problemes emocionals i us
deixen desconcertats. És millor evitar

la ira i la discòrdia fins a tenir una millor com-
prensió del que passa.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Concentreu-vos en el que pogueu fer,
no en el que altres vulguin. Aprofiteu

el vostre talent usant la percepció. Canviar la for-
ma de vida us ajudarà a assolir les metes.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Canviar la forma de vida us elevarà l’es-
perit i us donarà més entusiasme i

aventures. Amplieu els horitzons incloent-hi no-
ves empreses i coneixent persones.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Ocupeu tant temps com calgui per
acabar una feina. La vostra força de vo-

luntat i determinació seran notades pels altres i
us compensaran pels vostres èxits.

AQUARI 20-I / 18-II.
Tracteu els canvis requerits per millo-
rar la situació financera, legal o mèdi-

ca. Afrontareu obstacles si incloeu altres perso-
nes en les vostres decisions.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Esteu en un moment de bona sort i
podeu fer canvis significatius en la vos-

tra situació monetària actual, emocions omillo-
res físiques. L’amor està en alça.

SALUT MENTAL PONENT

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

La SalaMarsàdeTàrrega exhibeix elpop-art
provocador de l’artista localÀngelR.Ripoll
La Sala Marsà deTàrrega exhibeix fins al 23 de novembre l’ex-
posició Psicotropies, una selecció d’obra gràfica de pop-art, amb
missatges provocadors com a teló de fons, de l’artista de la ca-
pital de l’Urgell Àngel R. Ripoll.

SOCIETATGent

BIBLIOSORT

Reunió al Sícoris Club
de laPlataforma
GentdeLleida
El restaurant Sícoris Club de la
capital de Ponent ha sigut l’es-
cenari de la reunió que ha cele-
brat la Plataforma Gent de Llei-
da. En l’acte, al qual van assis-
tir més d’una vintena de perso-
nes, es van tractar diversos te-
mes d’interès, entre els quals els
que fan referència a diferents
problemes que va tractar la ciu-
tadania lleidatana.

PLATAFORMA GENT DE LLEIDA

SalutMental Ponent recolza la fruita de Lleida
Una vintena d’usuaris del Club Social La Brúixola, amb la Seu Vella al fons.

❘ LLEIDA ❘ Una vintena d’usuaris
del Club Social La Brúixola,
que forma part de l’Associa-
ció Salut Mental Ponent i que
havien estat desafiats per la
residència geriàtrica Parc del
Segre per participar en la cam-

panya #FruitaDeLleidaCha-
llenge, ja han complert el des-
afiament i ho han fet amb la
SeuVella de fons.Ara, amb
aquesta imatge, desafien a par-
ticipar en la campanya la Pro-
tectora d’Animals LydiaArgi-

lés. L’objectiu de la iniciativa
és mostrar el seu suport a la
fruita lleidatana en el marc de
la campanya iniciada pel per-
sonatge Postureig de Lleida i
batejada amb el hashtag #Frui-
taDeLleidaChallenge.

Presenten un llibre
sobre campanars i
campanes del Sobirà
La Biblioteca Municipal de
Sort va acollir dissabte la pre-
sentació del llibreCampanars
i campanes al Pallars Sobi-
rà, obra de Delfí Dalmau, Xa-
vier Orriols i Francesca Roig.
La publicació recull informa-
ció sobre 108 pobles d’aques-
ta comarca lleidatana, on en-
cara poden trobar-se 123 cam-
panars i 266 campanes.

Entrega de premis als guanyadors del
concurs Vi Solidari Rotary ClubdeLleida
El Rotary Club va entregar divendres els premisVi Solidari Ro-
tary Club de Lleida 2014. El vi guanyador va serAlt Siós 2010,
de cellers Costers del Sió i els finalistes, Petit Saó 2011 i Ex-
pressiu 2008, tots dos del celler Mas Blanch i Jové.


