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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Tindreu entusiasme per resoldre els 
problemes que sorgeixin. Abans de fer 

una jugada, qüestioneu els motius. Feu eleccions 
basades en el coneixement.

TAURE 20-IV / 20-V.
No permeteu que les emocions us dis-
treguin de les responsabilitats. La ira 

pot aflorar, però deixar que mani us farà quedar 
malament davant el vostre entorn.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Canvieu la forma en què feu anar diners 
i relacions. Podeu guanyar molt si for-

meu una societat amb algú que té tant per oferir 
com vosaltres.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Algú us confondrà amb jugades impre-
dictibles. Escolteu atentament i feu 

preguntes si no esteu segurs del que s’espera de 
vosaltres. Les societats seran difícils.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un canvi inesperat en la manera de 
viure resultarà sorprenentment bé. Dei-

xeu que la intel·ligència sigui el vostre baròmetre 
quan es tracti de persones impredictibles.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Les millores a la llar i la realització de 
canvis en l’economia personal, contrac-

tes o problemes mèdics han de ser la prioritat. 
Hi haurà un canvi inesperat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Alimenteu les relacions importants. Feu 
el millor per mantenir la pau i oferir 

bons consells. La vostra capacitat per veure les 
coses clarament us donarà avantatge.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Enfoqueu-vos cap a les responsabilitats 
laborals. Prepareu entrevistes o actua-

litzeu el currículum. L’oportunitat es presentarà 
si oferiu les habilitats de què més gaudiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Deixeu que les emocions us guiïn en 
una direcció que satisfaci objectius per-

sonals i professionals. Considereu el que es ne-
cessitarà per avançar.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
És millor evitar qualsevol tipus de dis-
puta. Escolteu les queixes, però no us 

fiqueu en una discussió si no cal. Concentreu-vos 
en el que sabeu que podeu fer.

AQUARI 20-I / 18-II.
Demaneu favors. No permeteu que un 
assumpte personal interfereixi amb el 

vostre èxit. Penseu més en maneres que puguin 
reduir les despeses i fer que els diners s’estirin.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No permeteu que els canvis que succe-
eixen al vostre voltant causin confusió. 

Feu preguntes i reuniu dades mentre continueu 
ocupant-vos de les vostres responsabilitats.

La pintora lleidatana Lourdes Montalà 
dóna una obra als veïns de Jaume I
L’artista lleidatana Lourdes Montalà va fer entrega ahir 
d’una de les seues obres a l’associació de veïns de Jaume 
I. L’autora va exposar durant dos setmanes algunes de les 
seues obres al local veïnal sota el títol Una mirada al barri.

JORDI CURCÓ

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Homenatge als voluntaris a la Paeria i 
entrega dels premis Lluís Martí
La Paeria va acollir ahir un homenatge als voluntaris i va 
entregar el premi Lluís Martí al Valor Social a un projecte 
d’Arrels Sant Ignasi amb l’empresa Romero Polo. El Centre 
d’Acollida Assis es va emportar un accèssit.

Taula redona a l’Acadèmia Mariana                  
pel 150 aniversari del Certamen Marià
L’Acadèmia Mariana de Lleida va acollir dilluns una taula 
redona amb motiu dels 150 anys del Certamen Marià. Van 
participar-hi, entre d’altres, els doctors Quintí Casals, 
Manuel Lladonosa i Francisco Javier Terrado.

ACADÈMIA MARIANA

IRB LLEIDA

Premien l’IRB Lleida per la seua política de prevenció de riscos laborals
La mútua MC Mutual va distin-
gir ahir l’Institut d’Investigació 
Biomèdica (IRBLleida) amb un 
accèssit per la seua tasca i com-

promís amb la prevenció de ris-
cos laborals en el marc dels Pre-
mis MC Mutual Antonio Baró. 
La mútua organitza de manera 

anual la convocatòria per reco-
nèixer les empreses, persones i 
institucions que desenvolupen 
polítiques eficaces de protecció.

La Marxa de la Boira es trasllada a Tàrrega 
en la quarta edició i serà el 14 de gener
La quarta edició de la Marxa 
de la Boira se celebrarà a Tàr-
rega el diumenge 14 de gener. 
Es tracta d’una iniciativa impul-
sada per Boira Experience amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
el turisme al pla de Lleida i la 
boira com a element caracte-

rístic d’aquesta època de l’any. 
Els participants podran escollir 
entre dos recorreguts circulars 
de 10 i 24 quilòmetres, amb sor-
tida des de l’Espai MerCAT i pas 
pel parc de Sant Eloi i el Castell 
del Mor. 

L’activitat estarà apadrina-

da pel Mag Lari, que protago-
nitzarà la sortida al mig de la 
boira, segons va detallar ahir 
Irene Barón, organitzadora de 
la Marxa de la Boira. Com ja és 
tradició, al finalitzar hi haurà 
degustació de cassola de tros 
d’hivern o vegetariana.

SEGRE TÀRREGA

Els impulsors de la iniciativa van presentar ahir la Marxa de la Boira a la capital de l’Urgell.


