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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sigueu receptius al que pensen els al-
tres, però no us doblegueu sota la pres-

sió. Considereu les limitacions que encareu com 
una experiència d’aprenentatge.

TAURE 20-IV / 20-V.
Teniu moltes coses a favor, així que no 
us quedeu curts  perquè penseu que 

algú pot fer una feina millor. Sortiu de la zona de 
confort i feu que les coses passin.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Tindreu la impressió o informació errò-
nia si confieu que una altra persona 

reuneixi els fets. Algú esperarà massa de vosal-
tres. Mantingueu-vos ferms.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Els que us coneixen marcaran la dife-
rència. Podeu obtenir ajuda si doneu 

alguna cosa a canvi. Utilitzeu la intel·ligència per 
tractar amb qualsevol.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Arrisqueu-vos en l’amor i feu alguna 
cosa per atansar-vos a la felicitat. Foca-

litzar l’energia a generar pau, amor i passió en 
lloc de discòrdia i caos us donarà bon resultat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un canvi us anirà bé. Planifiqueu un 
viatge d’un dia. Explorar noves possibi-

litats us ajudarà a veure les situacions que enca-
reu. Cuideu els assumptes personals.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Enfrontareu sentiments conflictius, cosa  
que us dificultarà prendre una decisió. 

Considereu com utilitzar millor la vostra energia 
per fer les coses correctament.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Cuideu millor la salut. Els assumptes 
emocionals us causaran estrès  si deixeu 

que les coses empitjorin. Ocupeu-vos dels pro-
blemes i trobareu solucions.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No us arrisqueu. És possible que vul-
gueu impressionar algú, però no a costa 

de perdre diners. És probable que algú hagi estat 
interferint en els vostres assumptes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu una connexió amb algú que vulgui  
fer un canvi com vosaltres. Si poseu en 

marxa els plans, aconseguireu fer les coses. El 
treball físic alleujarà l’estrès.

AQUARI 20-I / 18-II.
Concentreu-vos en com us sentiu. Un 
bon règim d’exercici i dieta us animarà 

a socialitzar-vos i portar una vida més saludable 
i productiva.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La despesa impulsiva s’interposarà entre 
vosaltres i l’èxit. Considereu les conse-

qüències abans d’entrar en alguna cosa sense 
pensar-vos-ho bé.

L’Associació Antisida de Lleida commemora 
el Dia de la Zero Discriminació
L’Associació Antisida de Lleida va commemorar ahir a 
la plaça Paeria el Dia de la Zero Discriminació amb una 
intervenció artística a càrrec del grup de teatre de la ma-
teixa associació antisida.

AMADO FORROLLA

Tàrrega forma vint-i-dos noves parelles 
lingüístiques per fomentar el català
Tàrrega tindrà 22 noves parelles lingüístiques en el marc 
del Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que fomenta 
la conversa entre persones voluntàries i d’altres que no 
parlen català per ajudar-les a aprendre la llengua.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Acudam crea un grup musical inclusiu
L’associació Acudam de Mo-
llerussa va presentar dijous 
el projecte musica l Equip 
Ja a l’escola Mare de Déu 
de l’Horta d’Ivars d’Urgell.  
La música es converteix en 
la protagonista d’aquesta ini-
ciativa, que comença com un 
conte, explicat per Pilar Pele-

grí i Esther Temprado, i aca-
ba amb la participació activa 
de diversos usuaris de l’enti-
tat, que toquen instruments 
com la bateria o la guitarra.  
Equip Ja és una iniciativa mu-
sical que educa els joves estu-
diants de la comarca del Pla 
d’Urgell perquè acceptin i res-

pectin la diversitat i la inclusió 
social i valorin les diferents 
capacitats de cada persona.  
L’associació Acudam està ubi-
cada a Mollerussa i fa més de 
40 anys que treballa amb i per 
a les persones amb discapacitat 
intel·lectual de la comarca, in-
forma Joan Gómez.

JOAN GÓMEZ

Usuaris d’Acudam Mollerussa durant la presentació del projecte a Ivars d’Urgell.

L’ajuntament d’Alfarràs ha 
homenatjat aquesta setmana 
dos de les seues habitants més 
longeves, Dolores Leiva Ca-
pitán i Llúcia Aloy Ferrer, per 

haver arribat als cent anys de 
vida i els van entregar  una 
placa a cadascuna d’elles.  
Les plaques porten grava-
da la f rase “Cinc minuts 

basten per somiar tota una 
vida, així de relat iu és el 
temps”, una gravada en es-
panyol i l’altra, en català. 
Les plaques van ser entregades 

per separat a la Dolors i a la 
Llúcia als seus respectius do-
micilis, on les van rebre acom-
panyades dels seus familiars 
més propers.

Homenatge a dos 
veïnes d’Alfarràs  
pels seus 100 anys
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