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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Tingueu més interès en el que els altres 
fan i diuen i trobareu una manera d’ob-

tenir guanys econòmics per la informació que 
rebeu. Sigueu versàtils.

TAURE 20-IV / 20-V.
Eviteu fer compres inútils. Ser massa 
generós amb els amics o els nens no 

pagarà les vostres factures. Aprengueu dels errors 
del passat i jugueu sobre segur.

BESSONS 21-V / 20-VI.
La vostra manera de tractar la gent amb 
confiança atraurà l’atenció dels altres i 

us ubicarà on hi ha l’acció. Una vetllada romàn-
tica portarà canvis positius a la vostra vida.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu les vostres idees per veure 
si algú pot contribuir amb suggeriments 

que us empenyin a portar els esforços al nivell 
següent. Feu projectes de millora a casa.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mantingueu la ment oberta quan es 
tracti de relacions. Sigui un negoci o 

una connexió personal, podreu aconseguir més 
si no treballeu contra corrent.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No deixeu que ningú us empenyi al límit 
o us forci. Mantingueu-vos amb la gent 

i les activitats que més us agraden. Feu la millor 
tria per a vosaltres mateixos.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Participeu en alguna cosa que us apas-
sioni. Les vostres idees, talents i apor-

tacions us portaran a un canvi personal que us 
ajudarà a eliminar allò que no us cal a la vida.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
És millor que un contracte o acord es-
peri. Us caldrà més informació abans de 

prendre una bona decisió. Invertiu més en un 
projecte creatiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mireu totes les opcions i prengueu de-
cisions basant-vos en el que menys us 

limiti. Haureu de poder expressar els vostres 
sentiments i la vostra imaginació creativa.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Avalueu els pros i els contres de qual-
sevol tracte abans d’entusiasmar-vos 

massa. No us desvieu per una maniobra d’algú 
a l’últim moment.

AQUARI 20-I / 18-II.
La participació us permetrà exhibir el 
que teniu per oferir. Com més us invo-

lucreu en qualsevol projecte que trieu seguir, 
més satisfacció obtindreu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un incident emocional pot evitar que 
prengueu una bona decisió. Apar-

teu-vos de la situació, considereu experiències 
passades i sabreu com cal avançar.

Roc Baró, guanyador del premi al millor 
fanalet amb temàtica de caragol
Roc Baró, de la Colla Club Santander de l’Aplec del Cargol, 
ha estat el guanyador del concurs de fanalets organitzat 
per la Fecoll, que premiava el millor fanalet amb temàtica 
basada en els caragols.

FECOLL

AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

L’Escola Municipal Infantil La Ruella de 
Mequinensa acomiada el curs amb Peter Pan
La representació, protagonitzada pels alumnes del centre 
que acaben aquest curs, ha precedit el lliurament d’orles 
als petits que cursaran Primària el curs vinent al col·legi 
María Quintana.

La Cursa dels Templers recapta 575 €  
per a l’Associació Antisida de Lleida
Amb motiu del 25è aniversari de l’Associació Antisida de 
Lleida, els organitzadors de la Cursa dels Templers han 
destinat 1 euro de cada inscripció a l’entitat per contibuir 
a la prevenció i la sensibilització de la causa.

ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA

Esmorzars amb fruita per als nens de les estades esportives d’Alcarràs
Fruits de Ponent Grup Coope-
ratiu ha col·laborat diàriament 
durant les últimes sis setmanes 
aportant la fruita per als esmor-
zars dels nens i nenes de les es-

tades esportives d’Alcarràs. 
Amb això, Fruits de Ponent vol 
que els nens i joves incorporin 
la fruita a la seua dieta diària 
ja des de petits. La iniciativa va 

comptar també amb una visi-
ta a la Central de Confecció de 
Fruita per conèixer el recorre-
gut de la fruita abans d’arribar 
al consumidor.

FRUITS DE PONENT

Intercanvi per a persones discapacitades
Dotze persones de Catalunya, 
Polònia i Portugal participen 
del 26 de juliol al 2 d’agost en 
un partit per a persones disca-
pacitades a Sant Andreu Salou 
(Gironès). Està organitzat per 

l’Associació Alba de Tàrre-
ga i porta el nom de We can’t 
speak, but we can communi-
cate (No podem parlar, però 
sí comunicar-nos). 

Quinze monitors, volunta-

ris i personal mèdic ajuden els 
participants. El grup s’allotja a 
la casa de colònies Can Maiol i 
farà dinàmiques de comunica-
ció, tallers i visites culturals a 
Barcelona, Girona i Figueres.

ASSOCIACIÓ ALBA

Participants del partit, organitzat per l’Associació Alba, a Can Maiol de Sant Andreu Salou.


