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HORÒSCOP

ajuntament De benavent De segrià

el consistori de Benavent de Segrià dota  
el consultori mèdic de nou material
L’ajuntament de Benavent de Segrià ha invertit 7.000 
euros en la compra de material i un nou aparell per fer 
electrocardiogrames que serviran per equipar el consul-
tori mèdic i oferir una millor atenció sanitària.

Pagesos Solidaris dona jocs per als nens més desfavorits
La Fundació Pagesos Solida-
ris, d’Unió de Pagesos, va en-
tregar ahir un lot de productes 
de segona mà com jocs, llibres 
o material informàtic a l’Asso-

ciació Arcamsy perquè aquesta 
els distribueixi entre els nens 
i nenes més desfavorits. Així 
mateix, l’escola Sol Ixent de 
Corbins ha guanyat el concurs 

de jocs promogut també per Pa-
gesos Solidaris Més iguals que 
diferents, que té com a objectiu 
promoure l’educació en la diver-
sitat cultural.

unió De pagesos

Fisioterapeutes voluntaris atendran 
persones amb càncer en situació vulnerable
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i l’AECC-Ca-
talunya contra el Càncer han firmat un acord per oferir 
tractaments de fisioteràpia a malalts en situació de vul-
nerabilitat. Es crearà una borsa de voluntaris entre els 
més de 12.000 fisioterapeutes col·legiats.

aecc

els nens de Torre-serona 
decoren l’arbre de  
nadal del consistori
Els més petits de Torre-serona han 
estat els encarregats de decorar i 
elaborar els ornaments de l’arbre 
de Nadal de l’ajuntament del mu-
nicipi. En aquest sentit, la partici-
pació ha estat molt alta i els nens 
i nenes han gaudit de l’activitat 
impulsada pel consistori. Per re-
compensar la seua feina, van re-
bre com a obsequi una bossa de 
llaminadures.

ajuntament De torre-serona

tallers artístics per a La 
marató de Llavors de 
Vincle i La Panera

L’Associacio Llavors de Vincle i el 
centre d’art La Panera, en col·la-
boració amb l’hospital Arnau de 
Vilanova, han impulsat un taller 
artístic per recaptar fons per a La 
Marató de diumenge. Així, des 
de La Panera es reparteixen uns 
equips per elaborar manualitats 
que posteriorment s’entregaran a 
malalts del virus a l’Arnau, i s’ex-
posaran al centre d’art.

ics

ÀRIES 21-iii / 19-iv.
ja sigui que decidiu aprendre una cosa 
nova, canviar de feina o fer una jugada 

que es basi en un millor estil de vida, el resultat 
us afavorirà. L’amor està en augment.

TAURE 20-iv / 20-v.
aneu amb compte d’acceptar més del 
que podeu manejar. un projecte que 

acceptareu generarà incertesa si no compreneu 
el que s’espera de vosaltres.

BESSONS 21-v / 20-vi.
mostreu compassió, però no accepteu 
problemes. concentreu-vos en el que 

voleu i en la millor manera d’aconseguir les me-
tes. L’amor conduirà a un canvi.

CÀNCER 21-vi / 22-vii.
busqueu estils de vida que ofereixin 
menys estrès i més temps per enfo-

car-vos en el que gaudiu. busqueu oportunitats 
i no dubteu quan es presenti alguna cosa.

LLEÓ 23-vii / 22-viii.
concentreu-vos a fer exercici, acabar un 
projecte o fer plans. un enfocament 

enèrgic de la vida i l’amor conduirà a canvis po-
sitius i l’oportunitat de començar alguna cosa.

VERGE 23-viii / 22-iX.
algú proper retindrà informació que 
pot afectar una decisió que esteu pro-

vant de prendre. busqueu el consell d’un expert 
i evitareu ser manipulats.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
tenir massa o molt poc generarà pro-
blemes. mireu les opcions que teniu i 

avalueu acuradament els pros i els contres. no 
sentiu que heu d’actuar amb pressa.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
reduïu la velocitat, respireu profund i 
reconsidereu els plans. una sortida cre-

ativa obrirà la vostra ment a opcions que no heu 
considerat. És possible que desitgeu un canvi.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
poseu els plans en marxa. tindreu el 
necessari per guanyar favors i persuadir 

els altres perquè inverteixin temps i diners en el 
que voleu fer. És el moment per a l’amor.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
envolteu-vos de gent que comparteixi 
la vostra ètica de treball i s’esforci per 

aconseguir una meta en comú. prepareu un espai 
a casa dedicat a la salut i l’estat físic.

AQUARI 20-i / 18-ii.
Deixeu-vos de preocupar pel que fan 
els altres. poseu èmfasi en l’acció i a fer 

les coses. els resultats impressionaran algú a qui 
voleu tenir al vostre equip.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
no confieu en un company que compe-
teix massa. sigueu reservats sobre les 

vostres intencions i no compartiu idees fins que 
estigueu llestos per presentar el que teniu.

optimista i original 
pessebre de l’Escola 
Ribagorçana

Alumnes de l’Escola Riba-
gorçana del Pont de Suert 
han dissenyat el seu propi 
pessebre al Vell Roure, arbre 
emblemàtic que tenen al pati 
del col·legi, amb les figures 
amb mascareta i guardant les 
distàncies i amb el toc posi-
tiu d’una estrella de Betlem 
multicolor amb el missatge 
“Tot anirà bé”.

escoLa ribagorçana


