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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Adapteu-vos i continueu amb els vos-
tres assumptes. Abraceu nous comen-

çaments. La forma en què utilitzeu l’energia per 
fer les coses us ajudarà a obtenir suport.

TAURE 20-IV / 20-V.
No us compliqueu la vida i feu promeses 
factibles. No permeteu que les emoci-

ons s’interposin en el camí del sentit comú. En-
foqueu-vos en la superació.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Cal reconèixer la manipulació quan algú 
utilitzi tàctiques emocionals per apro-

fitar-se de vosaltres. No deixeu que la ira prengui 
el control de les coses.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Informeu-vos abans de compartir la 
vostra opinió. Un canvi pot ser útil si 

estalvieu diners, milloreu la salut o us ajuda a 
marcar una diferència. Alimenteu una relació.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Busqueu l’oportunitat correcta per ac-
tuar. No permeteu que us convencin 

d’una cosa que beneficiarà els altres i no a vos-
altres. Aneu amb compte amb qui us associeu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Apreneu a través de l’observació i feu 
canvis que us ajudin a anar cap a una 

millor posició. Una persona en bona posició us 
oferirà bona informació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Enfoqueu-vos en l’educació i expandir 
els vostres interessos i cercle d’amics. 

Permeteu que augmenti la curiositat i que el 
desig d’estímul mental us obri portes.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Seguiu el ritme, penseu bé les coses i 
considereu tots els costats d’una situa-

ció. Enfoqueu-vos en el que és possible i trobareu 
maneres singulars de superar situacions.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Dediqueu més temps a la forma en què 
us guanyeu la vida o administreu els 

diners o despeses compartides i menys a les 
relacions amb gent que s’aprofita de vosaltres.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Ocupeu-vos del vostre estat físic. Co-
menceu una rutina d’exercicis que us 

animi a prestar atenció a la dieta i l’estil de vida 
i us aixequin l’ànim i la confiança.

AQUARI 20-I / 18-II.
La disciplina, traballar de valent i la per-
severança influiran en el dia d’avui. 

Avenir-vos i mantenir la pau us farà més fàcil la 
vida. Penseu què és important.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Preneu la iniciativa per abordar els pro-
blemes que us estan frenant. Enfo-

queu-vos en l’eficiència i la productivitat per 
poder aconseguir el que us heu proposat.

El subdelegat del Govern a Lleida reparteix 
34.000 mascaretes a tres entitats
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, 
va entregar ahir 34.000 mascaretes a Creu Roja, Càrites 
i Cocarmi perquè les distribueixin entre unes 40 entitats 
que atenen lleidatans en risc de vulnerabilitat.

SUBDELEGACIó DEL GOVErN A LLEIDA

INStAGrAm/@ALEX81CASADEmUNt

La nòvia d’Àlex Casademunt es va 
assabentar de la mort per les xarxes socials
La nòvia d’Àlex Casademunt, l’exconcursant d’Operación 
Triunfo que va morir la setmana passada en un accident 
de trànsit a Mataró, va saber del tràgic desenllaç a través 
de les xarxes socials, segons el programa Socialité.

Solsona obre concurs per al nou disseny 
gràfic del cartell de la festa major
La regidoria de Cultura de Solsona ha obert el termini de 
presentació de propostes per escollir el disseny gràfic del 
programa i el cartell de la festa major de Solsona 2021. La 
pandèmia no alterarà la convocatòria, però sí els actes.

AjUNtAmENt DE SOLSONA

joves recuperen l’espai 
natural del tossal de  
la Corona a Alpicat

Alpicat continua amb els treballs 
de reforestació i adequació del tos-
sal de la Corona, protagonitzats 
per joves. El projecte, impulsat per 
l’àrea de Joventut de l’ajuntament 
i el Club Jove Alpicat, es va po-
sar en marxa a mitjans de febrer 
amb la participació de l’alumnat de 
quart de l’ESO de l’institut d’aques-
ta localitat i el suport de tècnics 
especialitzats.

AjUNtAmENt D’ALPICAt

L’INS manuel de montsuar, finalista 
en una lliga catalana de debats
Entre 15 classificats a la fase local de la Xarxa Vives d’Universitats

Un equip de l’institut Manuel 
de Montsuar de Lleida, capita-
nejat per la professora del cen-
tre Maribel Serrano Zapata, ha 
guanyat la fase local de la lliga 
de debat de Secundària i Batxi-
llerat de la Xarxa Vives d’Uni-
versitats (XVU), que reuneix 
22 universitats dels territoris 
de parla catalana de quatre es-
tats europeus. Aquest any, per 
primera vegada, la competició 

es desenvolupa telemàticament 
mitjançant sales virtuals habi-
litades per la XVU, amb debats 
d’una durada màxima de 16 mi-
nuts. El jurat ha escollit Kevin 
Navas, Carlota Valentines, Jo-
ana Farré i Marco Vicente per 
representar la Universitat de 
Lleida (UdL) a la final d’aquesta 
competició dialèctica que es dis-
putarà des del dia 13 fins al 23 
d’abril entre els 15 equips classi-

ficats a les fases locals d’univer-
sitats del País Valencià, Cata-
lunya i Andorra. A més, Kevin 
ha estat escollit com el millor 
orador de la competició de la 
fase UdL. En total han estat 29 
estudiants agrupats en quatre 
equips de centres lleidatans i un 
de Barcelona els que han com-
petit en quatre debats sobre el 
creixement de l’economia i el 
medi ambient.

UNIVErSItAt DE LLEIDA

Els quatre estudiants de l’equip de l’INS Manuel de Montsuar classificats a la final del certamen.


