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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Avui és tot per a vosaltres. 
Descanseu una mica i tro-

beu un pla que us ajudi a tirar enda-
vant econòmicament. Les decisions 
personals es poden prendre una 
vegada que reuniu els fets.

TAURE 20-IV / 20-V.
El temps d’inactivitat per-
sonal us farà bé. Si passeu 

el temps sols o amb algú que esti-
meu, feu que aquest dia compti. 
Descanseu, rejoveniu i cuideu millor 
el vostre futur.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Una trobada us impulsarà 
i us ajudarà a aconseguir 

canvis positius. Un jove, algú gran o 
una parella romàntica tindrà un im-
pacte en una decisió que heu de 
prendre.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Oferiu informació explícita. 
No deixeu espai per a la 

mala interpretació. Es desenvolupa-
ran problemes a la llar si no us ocu-
peu dels assumptes personals amb 
amabilitat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu haver de sortir de la 
zona de comoditat si voleu 

apaivagar algú que no està content 
amb vosaltres. Mostreu paciència i 
comprensió i resoldreu els assump-
tes ràpidament.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Una vegada que tingueu al 
cap un pla establert, entreu 

en acció. Dur a terme les vostres 
intencions mostrarà a altres allò de 
què sou capaços. Un ritme constant 
assegurarà que no us esgoteu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Gastar de més serà la vos-
tra perdició. Ateniu-vos a 

un guió i no feu una promesa irraci-
onal. Els problemes de relació sorti-
ran a la superfície si heu descuidat 
els més propers.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La sensibilitat emocional 
pot tenir efectes negatius 

o positius segons com tracteu els 
altres. Mostrar honestedat i integri-
tat encoratjarà el mateix respecte i 
resposta a canvi.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La incertesa us deixarà 
confosos sobre una situa-

ció emocional. No us sentiu obligats 
a prendre una decisió si no esteu a 
punt. Preneu-vos el vostre temps per 
veure el que apareix.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Escolteu el que demanen 
els altres abans de deci-

dir-vos a ajudar. Oferiu suggeri-
ments en lloc d’assumir responsabi-
litats que no us pertanyen. El vostre 
temps és valuós.

AQUARI 20-I / 18-II.
Parlar dels plans futurs que 
podeu fer amb algú que 

estimeu us donarà l’incentiu que 
necessiteu per fer les coses i prepa-
rar-vos per disfrutar del que us 
espera.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Quedeu-vos a prop de ca-
sa. Els problemes amb els 

superiors us posaran en perill. No 
deixeu que les emocions us dominin 
o us portin a una posició precària. 
Useu la intel·ligència.

J. V.

Èxit de participació en la 
Vacanal de Montesclado

Prop de 300 persones van participar dissabte passat en la triennal Vacanal que celebra 
Montesclado, al municipi de Farrera. Com ja és tradició, els veïns de la zona es van 
citar per participar en una jornada en què cuinen una vaca.

MAGDALENA ALTISENT

Caminada familiar          
a la vora del Segre 
amb motiu del Dia 
de la Fisioteràpia

El Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya va celebrar 
ahir a Lleida el Dia Internaci-
onal de la Fisioteràpia. Nens 
i grans van recórrer ahir uns 
dos quilòmetres per la vora 
del Segre, des dels Instituts 
fins als Camps Elisis. També 
van estar presents a la troba-
da un grup de batukada i el 
Banyetes.

MAGDALENA ALTISENT

Desenes d’aficionats a les motos Vespa 
participen en la Vespacaragolada de Lleida

AMADO FORROLLA

Desfilada benèfica d’Adima a Lleida per 
recaptar fons contra el càncer de mama
L’Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima) va 
celebrar ahir una desfilada benèfica a Lleida per recaptar 
fons contra el càncer de mama, després que dijous passat se 
celebrés el dia mundial contra aquesta malaltia.

El Vespa Club Lleida va organitzar ahir la vuitena edició del 
Vespacaragolada, una trobada de motos Vespa que reuneix 
aficionats provinents de tot Catalunya i que, en aquesta ocasió, 
va incloure un dinar a l’Hotel Condes de Urgel.


