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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
És hora d’un canvi. Comenceu amb vos-
altres mateixos i treballeu cap a fora. 

Actualitzeu la imatge o adquiriu una habilitat 
que transformi les qualificacions.

TAURE 20-IV / 20-V.
No deixeu que les emocions prenguin 
el comandament i condueixin a un en-

frontament. Guardeu els pensaments fins que 
sapigueu exactament què passarà.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Quedeu-vos tranquils. No us sentiu 
pressionats per prendre una decisió. 

Una oportunitat no serà com us la suggereixin. 
Investigueu i reserveu-vos el judici.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Expresseu les vostres intencions i porteu 
a terme els plans. El que aconseguiu us 

ajudarà a preparar l’escenari per al futur. No dei-
xeu que la ira us freni.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Penseu-ho dos cops abans de dirigir-vos 
cap a una nova direcció. L’estabilitat ha 

de ser la principal preocupació. Assegureu-vos 
que les relacions siguin excel·lents.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No deixeu que ningú interfereixi en els 
vostres plans. Prepareu-vos com de 

costum i superareu les expectatives. L’oportunitat 
d’avançar estarà relacionada amb les accions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Busqueu el millor en tot el que feu i en 
tothom. Poseu l’energia a fer canvis 

personals i tindreu una influència positiva en les 
persones que us envolten.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Deixeu de banda el que ja no és neces-
sari. La purga us ajudarà a aclarir la 

ment i energitzarà l’esperit en una direcció que 
encoratgi el creixement. És hora de renovar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Agiteu les coses perquè es facin. Explo-
reu les possibilitats i alineeu-vos amb 

persones que sabeu que són confiables. Trieu un 
estil de vida saludable.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Viviu i apreneu. Seguiu els vostres plans, 
però tingueu en compte el que estan 

fent tots els altres. Mantenir la pau serà tan im-
portant com arribar a la destinació.

AQUARI 20-I / 18-II.
Fer millores personals ha de ser l’objec-
tiu. No a tothom els agradarà les deci-

sions que prengueu, però heu de fer el que us 
sembli correcte i millor.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Defenseu una causa en la qual creieu i 
marcareu la diferència. Busqueu soluci-

ons raonables que siguin rendibles i que pugueu 
gestionar. Mantingueu-vos dins de les regles.

La companyia Sebastià Garralón presenta al 
Palau d’Anglesola la seua garlanda solidària

L’empresa especialit-
zada en il·luminació 
nadalenca Instal·laci-
ons Sebastià Garralón, 
amb seu al Palau d’An-
glesola, va presentar 
ahir al municipi la seua 
nova garlanda solidà-
ria. I és que per cada 
venda d’aquest element 
festiu, l’empresa apor-
tarà 50 euros a la cons-
trucció del nou centre 
de pediatria Sant Joan 
de Déu de Barcelona. 
Fins ara, ha recaptat 
2.500 €.

S.G.

L’Associació Cultural Castell de Gardeny 
col·laborarà amb la Universitat de Lleida
L’Associació Cultural Castell de Gardeny de Lleida es va 
reunir ahir amb el vicerector de Cultura i Extensió Univer-
sitària de la UdL, Joan Busqueta, per emprendre iniciatives 
de col·laboració per poder recuperar el Castell de Gardeny.

AC CASTELL DE GARDENY

Més de 200 persones van omplir 
diumenge l’església de Sant Pau de 
Narbona d’Anglesola per assistir 
al concert que va oferir la Coral 
Joia de Maig contra la sentència 
del procés. L’actuació musical va 
comptar amb el suport de l’assem-
blea local de l’ANC i de l’ajunta-
ment. S’ha de recordar que la 
Coral Joia de Maig va oferir un 
concert a la presó de Lledoners el 
24 de setembre.

Concert de la Coral Joia 
de Maig contra la 
sentència de l’1-O

XAVIER SANTESMASSES

L’Associació Antisida de 
Lleida participa en la 
prova ràpida del VIH
L’Associació Antisida de Llei-
da s’afegeix a la iniciativa de la 
Setmana Europea de la Prova 
del VIH. Des d’ahir i fins al 7 
de novembre l’entitat estarà 
present, de 9.00 a 14.00, a tots 
els campus de la UdL perquè el 
públic universitari conegui la 
campanya i pugui fer-se la prova 
ràpida del VIH de manera lliure 
i confidencial.

ALBERT GÒDIA

Una campiona mundial de Scrabble de Tàrrega
Arantxa Delgado, veïna de 
Tàrrega, ha estat una de les 
quatre persones de l’equip es-
panyol que es van emportar 
el màxim trofeu en la moda-

litat Copa de les Nacions, en 
el marc del XXIII Campionat 
Mundial de Scrabble celebrat a 
Panamà l’agost passat. Arant-
xa, que exerceix de docent a 

l’institut de Cervera, destaca 
que el joc contribueix a exer-
citar la ment. “És un joc de for-
mació de paraules que ajuda a 
l’agilitat mental.”

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Arantxa Delgado, campiona mundial del joc Scrabble, al costat de l’alcaldessa de Tàrrega.
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