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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Completar les coses ha de ser el vostre 
objectiu. Després d’ocupar-vos de les 

responsabilitats hi haurà molt de temps per tor-
nar a visitar una cosa que us cal reflexionar.

TAURE 20-IV / 20-V.
Aneu a un curs que garanteixi les vos-
tres qualificacions. Feu una afirmació 

que no deixi cap dubte en la ment de ningú sobre 
com us sentiu o què espereu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Estigueu disposats a comprometre-us, 
així com a oferir solucions. Si un supe-

rior fa un canvi, feu el millor que pugueu per 
treballar amb els poders existents.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les vostres idees transcendiran en una 
cosa que gaudiu. Associeu-vos amb 

persones que comparteixin les vostres opinions 
i interessades en coses similars.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
És possible que no us agradin els canvis 
al voltant, però una vegada que analit-

zeu les alternatives advertireu que, si ho gestio-
neu adequadament, podeu guanyar-hi.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Implementeu canvis que millorin la 
vostra vida. Apreneu una cosa nova que 

ajudi a avançar o fer un canvi físic que fomenti 
millor salut i establiu plans prometedors.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Mantingueu les emocions sota control 
o acabareu en una posició vulnerable. 

Compliu les responsabilitats i eviteu interferèn-
cies que busquen algú a qui culpar.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Dediqueu més temps al vostre aspecte 
i a com tracteu els altres. Les connexions 

que feu oferiran certa informació que us donarà 
alguna cosa en què pensar per avançar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
El que feu va més enllà de parlar sobre 
el vostre punt de vista i el que us agra-

daria que succeís. Feu-vos càrrec de fer rodar la 
pilota. És hora de fer una jugada.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
El que heu d’oferir és prou bo per com-
pletar els vostres plans i aconseguir les 

recompenses. No us quedeu al marge quan heu 
d’estar a l’avantguarda.

AQUARI 20-I / 18-II.
Els assumptes s’exageraran fàcilment si 
aneu massa ràpid per jutjar o assenyalar 

algú. Feu un pas enrere i deixeu que les coses es 
desenvolupin naturalment.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Teniu molt a guanyar al parlar i posar 
plans en marxa. Convidar els altres per-

què les coses avancin ràpidament us ajudarà a 
expandir els vostres interessos.

Constitució de l’associació de difusió 
cultural Amics del Castell de Gardeny
La seu de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida 
(FAV) va acollir ahir la constitució de l’associació Amics 
del Castell de Gardeny, que té per objectiu difondre la 
història del Turó i les seues característiques úniques.

AMICS DEL CASTELL DE GARDENY

INSTAGRAM/MARISAJARAB

Marisa Jara rep l’alta al ser operada 
d’urgència per un tumor a l’estómac
Marisa Jara va rebre ahir l’alta al ser operada d’urgència 
per un tumor a l’estómac. La model sevillana va haver de 
ser intervinguda d’urgència al ser-li detectat l’esmentat 
tumor durant unes proves ginecològiques per ser mare.

La Paeria dóna a conèixer les accions 
solidàries de Lleida amb una exposició
La Paeria va inaugurar ahir l’exposició Objectius de 
desenvolupament sostenible – de Lleida al món, que pre-
tén mostrar les accions solidàries dutes a terme a Lleida 
per part de diverses organitzacions.

PAERIA

El príncep Enric i Meghan Markle seran pares la primavera del 2019
Els ducs de Sussex, el prín-
cep Enric d’Anglaterra i la 
nord-americana Meghan Mar-
kle, seran pares per primera 
vegada la primavera del 2019. 

Així ho va anunciar ahir el pa-
lau de Kensington en un comu-
nicat en el qual asseguraven que 
“aprecien tot el suport que han 
rebut i estan encantats de poder 

compartir aquesta feliç notícia”. 
Enric i Meghan es van casar el 
19 de maig passat en una ceri-
mònia que va rebre una gran 
atenció mediàtica.

EFE

Llimiana celebra la distinció del Geoparc
Sota el marc de la novena Fira 
del Mostillo i la sisena trobada 
de forjadors que es va produir 
diumenge a Llimiana, es va 
portar a terme un projecte en 
el qual la forjadora local Anna 

Aleman va crear una reproduc-
ció de la silueta del Montsec i 
de diversos llocs emblemàtics 
de la zona com per exemple la 
Cova Negra o l’ermita del Sant 
del Bosc, per celebrar que la 

comarca del Jussà ha rebut la 
distinció de Geoparc per part 
de la Unesco.

Per aquests dos certàmens 
van passar més d’un miler de 
persones.

Durant la trobada dels forjadors de Llimiana de diumenge es va crear una silueta del Montsec.
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