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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Podeu creure en la vostra habilitat per
tenir les coses acabades. Considereu

les prioritats i lluiteu per assolir el destí més sig-
nificatiu per a vosaltres.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Uniu forces amb gent que compartei-
xi les vostres preocupacions. No deixeu

que la confusió respecte de la vostra situació ac-
tual us surti cara.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Participeu en activitats que siguin físi-
cament omentalment desafiadores. El

vostre bitllet al cercle de guanyadors es deurà a
la vostra naturalesa competitiva i d’esperit.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No deixeu que us perjudiquin les peti-
tes coses. No fareu un bona feina si sou

negatius o teniu mal humor. Centreu-vos en el
que sou capaços de fer bé.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Treieu avantatge de cada oportunitat
que es presenti. Viatgeu, guanyeu ex-

periència i divertiu-vos amb la gent que us mo-
tivi i desafiï més.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Estan al vostre abast propietats, pos-
sessions i inversions amb el potencial

d’augmentar de valor, però mireu de no ser
temptats a superar el pressupost.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No heu d’acordar amb tothom i sí
mantenir la pau i el compromís que

portaran bons resultats. Acceptar l’inevitable i
treballar amb el que ja teniu facilita les coses.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Proveu d’assolir metes personals. Ex-
pandiu interessos i coneixements. Par-

ticipeu en discussions que us donaran l’oportu-
nitat de conèixer gent.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Els canvis positius a casa elevaran la
moral i sumaran confort i convenièn-

cia. Organitzeu una festa i es donaran llaços més
propers amb algú especial.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Mantingueu un perfil baix i eviteu tot
tipus de confrontació amb un amic. Hi

haurà problemesmentre viatgeu, així que reser-
veu molt temps per arribar a destí.

AQUARI 20-I / 18-II.
Torneu a les arrels. Reconnectar-vos
amb gent de confiança o amb qui

compartiu un comú denominador us ajudarà a
descobrir què desitgeu fer a continuació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Mantingueu assumptes i plans privats
a la reserva. Coneixeu els fets abans de

comprometre-us a una trobada amb el potenci-
al de fer-vos semblar incompetents.

SOCIETATGent

TWITTER

Polèmica per
l’extrema primesa
d’unamodel
Va aparèixer en una revista danesa

Les fotografies d’una model
a la revista danesa Cover
han desencadenat la polè-
mica després que diversos
mitjans se’n fessin ressò a
les xarxes socials.Molts usu-
aris van lamentar aTwitter
que les fotografies hagin sor-
tit a la llum i a més en una
revista de moda, que se su-
posa que és l’espill en què
moltes persones es fixen.

Tal ha sigut l’escàndol a
Dinamarca, que la fundado-
ra de la revista,MaleneMa-
lling, es va disculpar a tra-
vés de la televisió, segons
informen mitjans locals.
“Faig revistes des de fa més

de deu anys i aquesta vega-
da lamentablement he co-
mès un error i m’agradaria
demanar disculpes”, va afir-
mar. “No hauríem d’haver
publicat aquesta foto”, va
afegir.

A Espanya, fa uns dies la
Policia Nacional va retirar
un vídeo que circulava per
internet i feia apologia de
l’anorèxia i la bulímia. Un
centre educatiu de Múrcia
va denunciar l’existència de
les imatges. La propietària
del vídeo és autora d’un
blog en el qual relata la se-
ua experiència amb aquest
trastorn alimentari.

Imatge de la
model, en una

foto de la revista
‘Cover’.

Taller depercussió
corporal a Ciutat Jardí
amb Santi Serratosa

L’àrea de llengües de l’escola Ciu-
tat Jardí de Lleida ha organitzat ta-
llers de percussió corporal amb San-
ti Serratosa.

L’activitat està destinada als
alumnes del Bloc II (quart, cinquè
i sisè curs de Primària). Els petits
van disfrutar dijous participant en
la seua classe de dinàmiques, rit-
mes i coreografies.

El ClubRotari de Lleida
entrega el premi
Protagonistes del Demà

El Club Rotari de Lleida va entre-
gar dijous el premi Protagonistes
del Demà al jove Pau Solé Calduch,
del col·legi Episcopal. El guardó va
arribar a la sisena edició i l’acte es
va celebrar a l’Institut Lleida d’Of-
talmologia ILO.D’altra banda, l’en-
titat organitza el cap de setmana del
6 al 8 de març a l’Acadèmia Mi-
litar deTalarn una jornada en tèc-
niques de lideratge per a joves.

ROTARI CLUB LLEIDA

Teatreenanglèsper
a unmiler d’alumnes
del Pallars Jussà

Al voltant d’un miler d’alumnes
dels nou centres de primària i se-
cundària de tota la comarca del Pa-
llars Jussà (des de tercer de primà-
ria fins a segon de Batxillerat, FP,
Escola d’Adults i EOI) van par-
ticipar ahir en quatre representa-
cions teatrals en anglès distribuï-
des per nivells. L’activitat s’emmar-
cava en el Pla Comarcal JussàEdu-
cació.

Tast devi a la biblioteca
JoanMaluquer
d’Artesa de Segre

El llibre d’aquest mes del club de
lectura de la biblioteca Joan Malu-
quer iViladot d’Artesa de Segre és
No se sap mai d’Imma Monsó, en
el qual el vi pren protagonisme. Pre-
cisament ahir al club de lectura es
va acompanyar la tertúlia literària
amb la degustació de vi blanc de
varietat Gewürztraminer del Ce-
ller del Montsec d’Artesa.


