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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No us atureu. Digueu el que teniu al cap 
i resoleu qualsevol problema que sor-

geixi abans que es converteixi en una cosa massa 
difícil de gestionar.

TAURE 20-IV / 20-V.
Reconsidereu una cosa que vau deixar 
passar fa temps. Ara és el millor mo-

ment per buscar un canvi d’estil de vida. Ja podeu 
solucionar un problema emocional.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Escolteu, però no prengueu una decisió 
basada en enraonies. Obtingueu les 

dades, considereu la vostra posició i poseu temps 
i esforç allà on més us beneficiï.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Oferiu experiència o temps a un grup o 
organització que trieu i fareu noves 

connexions i us distingireu com algú que fa coses 
per a la comunitat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No us fiqueu en una oferta temptadora 
sense tenir en compte els riscos i les 

persones involucrades. Si algú us pressiona, mi-
llor retireu-vos. No poseu en perill el que teniu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un desafiament físic alleujarà l’estrès i 
us encoratjarà a cuidar millor la salut. 

Una recerca educativa ampliarà la perspectiva i 
promourà un canvi positiu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Considereu els canvis que hauríeu de 
fer per ajudar els altres abans de com-

prometre-us amb responsabilitats addicionals. 
Algú que estimeu us ajudarà.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu alguna cosa singular o que sigui 
poc familiar per trobar-vos amb algú 

que tingui un efecte positiu. Eviteu problemes 
delicats amb algú amb qui viviu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No inventeu excuses per a algú que no 
és just ni honest. Concentreu-vos en la 

salut i el benestar emocional i mantingueu actius 
i contrasenyes segures.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Seguiu el cor i feu una cosa que us mo-
tivi a un canvi positiu a la llar. Una opció 

inusual us temptarà. Investigueu a fons les pos-
sibilitats abans de decidir.

AQUARI 20-I / 18-II.
Sigueu reticents a fer una jugada impul-
siva a partir del que fa una altra persona. 

Aferreu-vos al que us fa sentir còmodes i a les 
persones en qui sabeu que podeu confiar.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La vostra participació en activitats o 
causes que beneficiïn els desafortunats 

us donarà una nova oportunitat. Un canvi a un 
estil de vida més bàsic us portarà a la felicitat.

Donen 42.000 € contra              
el coronavirus a Lleida

L’església Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, a través de la 
seua ONG Latter-day Saint Charities, va donar més de 42.000 
€ en material de protecció i aportacions econòmiques a dife-
rents entitats de Lleida, com l’Arnau i Creu Roja, entre d’altres.

JESUCRIST DELS SANTS DELS DARRERS DIES

La Boscana entrega 50 quilos de tonyina 
roja Balfegó al Banc dels Aliments de Lleida
El xef del restaurant La Boscana, Joel Castanyé, va entre-
gar ahir al Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida 
un total de 50 quilos de llom tallat de tonyina roja Balfegó 
perquè puguin ser repartits entre els usuaris de l’entitat.

LA BOSCANA

La parròquia de Sant Ot dóna menjar a 
l’hospital i al banc d’aliments de la Seu
La parròquia Sant Ot de la Seu d’Urgell ha donat aques-
ta setmana 32 palets d’aliments, que ha repartit entre el 
banc d’aliments de la comarca, la Llar de Sant Josep i la 
Fundació Sant Hospital, entre altres institucions.

PARRÒQUIA SANT OT

❘ LLEIDA ❘ La fleca lleidatana M. 
Serra col·labora aquests dies 
amb Antisida de Lleida, que 
des que va començar el con-
finament reparteix aliments 
a més de noranta famílies en 
situació de vulnerabilitat. Se-
gons va explicar el president 
de l’associació, Joan Fibla, “a 
mitjans de març vam haver 
de suspendre l’atenció direc-
ta a la nostra seu del carrer 
Lluís Besa, encara que des 
d’aleshores un equip format 
per dos persones reparteix 
medicaments a una trentena 
de persones per evitar que 
surtin de casa”. 

Pel que fa a l’entrega d’ali-
ments, Fibla apunta que “es 
tracta d’usuaris que estan en 
risc d’exclusió social, malgrat 
que també hi ha famílies de 
nova incorporació, que ens 
han demanat ajuda davant 
d’aquesta situació de crisi”.

Com altres entitats, al 
principi de l’estat d’alarma 
Antisida va apostar per l’as-
sessorament telemàtic per 
fer front a les restriccions de 
mobilitat.

ANTISIDA DE LLEIDA

La fleca M. Serra dóna a Antisida pa i brioixeria.

Antisida ajuda 
93 famílies en 
situació de 
vulnerabilitat
Col·laboració amb 
el Forn M. Serra
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