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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu canvis que us facin guanyar confi-
ança. Abandoneu activitats en què co-

neixeu gent. L’amor es destaca: hauríeu de bus-
car un idil·li.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Busqueu una forma de posar a treba-
llar els vostres coneixements. Ajudar

en una causa podria donar-vos experiència i mi-
llorar la vostra reputació.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Estareumolt concentrats en el que feu
i deixareu una bretxa de coneixements

entre vosaltres i la persona amb qui tracteu. Si-
gueu honestos.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Un canvi d’última hora no us afectarà.
Seguiu els altres i busqueu una sortida

creativa que us ajudi a obtindre suport. Es po-
drien presentar bones oportunitats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Prepareu-vos per canviar alguna cosa.
Viatgeu si us ajuda a resoldre un pro-

blema o fer front a una situació que us molesta
des de fa temps.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Relacionar-vos amb els altres us per-
metrà resoldre problemes pendents i

tirar endavant. Podreu contreure un compromís
seriós i dissenyar plans per al futur.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Poseu més esforç en el vostre estil i
imatge. Un enfocament juvenil i actu-

alitzat atraurà l’atenció i contribuirà a fer la dife-
rència en una causa.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Oferiu alguna cosa única a algú a qui
estimeu. Una aventura que us estimu-

li mentalment i físicament us atansa als vostres
objectius. Sigueu pràctics.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Desaprovaran la vostra actuació. La vo-
luntat de vulnerar les regles us pot

portar canvis inesperats a casa que al final us be-
neficiaran. Els diners són al vostre abast.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No penseu en el termemitjà. D’una ve-
lla idea en fareu un projecte benefici-

ós. Respecteu el pressupost. Gestioneu la situa-
ció a la vostra manera i obtindreu bons resultats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Experimenteu amb conceptes inusuals
i trobareu una forma d’aprofitar els

vostres descobriments. Un canvi de plans us aju-
darà a complir objectius.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Sigueu clars pel que fa als vostres sen-
timents i desitjos. Feu plans, eviteu dis-

cussions i sereu capaços d’avançar. Invertiu en
el que podeu oferir.

Conferència a l’Escola Politècnica sobre
una sonda que tornarà a l’estratosfera
El físic lleidatà Enrique Herrero, investigador de l’Institut de
Ciències de l’Espai, va impartir ahir a l’Escola Politècnica Su-
perior una xerrada sobre una sonda que viatjarà per sego-
na vegada a l’estratosfera per fer fotos.

Òpera ambAula 2.0 per amés demil escolars a l’Auditori
L’Auditori va ser l’escenari ahir
de l’òpera còmica La batalla
domèstica, de Franz Schubert,
representada en dos sessions

per la companyiaAula 2.0 per
a més de 1.200 alumnes i pro-
fessors de 28 centres educatius
de Lleida ciutat i comarques.

L’escenificació forma part de la
nova edició del cicle d’audici-
ons escolars organitzada per
l’Auditori i la Paeria.

EFE

MAGDALENA ALTISENT

Els joves
dissenyadors
tanquen Fashion
WeekMadrid

Curs de
Facebookper
a veterinaris
El Col·legi deVeterinaris de Llei-
da va acollir ahir un taller gra-
tuït de formació sobre Facebook
dirigit a clíniques veterinàries,
impartit perAgustí Jover, vete-
rinari i expert en màrqueting di-
gital. En aquest taller es va par-
lar en un format pràctic i parti-
cipatiu dels aspectes més impor-
tants a l’hora d’explotar Face-
book des de l’àmbit de la clíni-
ca veterinària i es van posar
exemples dels punts més impor-
tants d’una bona estratègia de
negoci.

La plataforma dels jo-
ves dissenyadors, cone-
guda com a EGO, va
ser l’encarregada ahir
de tancar la Mercedes-
Benz Fashion Week
Madrid, aquest any
convertida en un eclèc-
tic mostrari d’estils, en
què ha destacat el ro-
tund classicisme deMa-
némané.

SOCIETATGent

Els responsables de quinze clíniques veterinàries de Lleida van assistir al curs sobremàrqueting i xarxes socials.

COVLL

Preparen noves edicions del Segrià Corals i Sardanesa la Fresca
Una vintena d’entitats del Se-
grià es van reunir ahir amb el
consell comarcal per preparar
les noves edicions, la novena,

del Segrià Corals i Sardanes a
la Fresca. El cicle de cant co-
ral ofereix més de 40 concerts
al juny, setembre, octubre i no-

vembre en una quinzena de po-
blacions i el certamen de sar-
danes oferirà ball els divendres
de juliol i agost.
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