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festes la revetlla als municipis
edgar aldana

joan gómez

Sort. Encesa dels fanalets que van portar la ‘llum de Catalunya’ a altres
localitats del Pallars Jussà i Sobirà.

Mollerussa. Multitudinari Correbars a la capital del Pla d’Urgell.
x.santesmasses

El Pont de Suert. La capital de l’Alta Ribagorça va ser fidel a la tradició i va viure una

Cervera. La foguera a la plaça Major va presidir la nit del solstici d’estiu.
ajuntament de la pobla de segur

Sufoquen focs de vegetació
i multen per tirar petards
Els Bombers van donar ahir per extingit l’incendi de Baldomar
redacció

Un petard va provocar un petit incendi a la Pobla de Segur.

❘ baldomar/lleida ❘ Els Bombers
van donar ahir a la tarda per
extingit l’incendi de Baldomar, a
Artesa de Segre, que es va iniciar el passat dimecres 15 de juny.
Els Bombers no van detectar
cap fumarada en les últimes 48
hores i ahir al matí l’helicòpter,
amb càmera tèrmica, va sobrevolar la zona i no va detectar
cap punt calent. El foc de Baldomar va calcinar una superfície
de 2.683,31 hectàrees en vuit
dies, segons van informar ahir
els Agents Rurals. D’aquestes,
2.243,98 hectàrees són dins
de l’EIN Serra del Montsec.
De l’afectació total calcinada,
2.504,9 hectàrees són forestals,
178,02 d’agrícoles i 0,39, ter-

reny urbà, segons van concretar
els Rurals.
D’altra banda, durant el dia
d’ahir, els Bombers van rebre
avisos per diversos incendis a
les comarques lleidatanes. Així,
a les 10.49 hores es va extingir
un petit incendi de matolls als
Camps Elisis de Lleida ciutat.
Mentrestant, a la Pobla de Segur, es va extingir un altre petit
incendi causat per un petard.

sortides per incendis

Els Bombers van rebre
una vintena d’avisos entre
les 20.00 i les 22.00 hores
a la província

A Lleida ciutat, es va declarar
un altre incendi de matolls a la
zona de Quatre Pilans, amb set
dotacions terrestres i un mitjà
aeri dels Bombers, i un altre foc
de vegetació urbana va calcinar
500 metres quadrats a l’entrada
del Secà de Sant Pere, que va
obligar a tallar el trànsit.
També hi va haver en incendis a les Borges Blanques, Mollerussa, Almenar, la Seu d’Urgell i Cervera. A Tàrrega, la Policia va denunciar dos persones
per tirar petards a l’entorn del
parc de Sant Eloi.
Entre les 20.00 i les 22.00 hores, els Bombers van rebre una
vintena d’avisos a Lleida, 11 per
incendis, i el 112, 40 trucades a
la província.
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municipis subministraments

turisme

Dos pobles de la Segarra tenen
els dipòsits d’aigua al límit

Baqueira obre
dos telecadires
aquest estiu

Són Fonolleres i la Curullada, a Granyanella, i el consell adjudica obres per
ampliar el proveïment || Afecta les 20 empreses del polígon al costat de l’A-2
x.santesmasses

x. santesmasses

❘ granyanella ❘ Els dipòsits d’aigua
de Fonolleres i de la Curullada
porten tres setmanes al límit de
quedar-se sense reserves. Segons l’alcalde de Granyanella,
Jordi Portí, són equipaments
obsolets i la conducció de la
Vall de Cercavins és petita per
a proveir tots dos nuclis. A Fonolleres, la situació afecta les
20 empreses del polígon situat
al costat de l’A-2 i a la Curullada, a les granges. Com a reforç,
el municipi té tres pous però fa
més d’un any que estan gairebé
secs. Per això, el consell impulsa
la renovació de la conducció fins
a les instal·lacions que proveeixen Granyanella. Segons el
conseller d’Aguas, Xavier Pintó, és una actuació d’urgència
i va reconèixer que el consell i
l’ajuntament treballen per buscar una solució definitiva amb
nous dipòsits.
En una situació similar es
troba Sant Ramon, on el Portell té un dipòsit de 25 metres
cúbics quan el pic del consum
diari aquest mes ha assolit els
150. En l’últim ple el consistori
va aprovar modificar el pla urbanístic per ampliar els actuals
dipòsits. L’alcalde, Josep Maria
Ribera, va anunciar una reunió
amb responsables de l’Agència
Catalana de l’Aigua amb l’objectiu de projectar dipòsits adequats a les necessitats.

El PSC demana una
altra captació per
a la Mancomunitat
n El president del PSC,
Salvador Illa, va lamentar ahir que els 25 municipis de la Mancomunitat
d’Aigües de les Garrigues
hagin passat 19 dies sense
aigua potable. “És necessari buscar una captació
definitiva que garanteixi
el subministrament, així
com el suport financer i
tècnic”. Va demanar a la
Diputació i a la Generalitat “que atenguin i escoltin” els alcaldes i veïns
dels pobles afectats.

Imatge del dipòsit d’aigua de Fonolleres.

contaminació per pesticides

L’Espluga Calba i Sunyer ja poden beure de l’aixeta
n L’Espluga Calba ja pot utilitzar l’aigua de l’aixeta per
beure i cuinar després que les
últimes analítiques descartessin la presència de pesticides.
El municipi es proveeix de la
Mancomunitat d’Aigües de les
Garrigues i la major part de
les 25 localitats que formen
part de l’organisme van recu-

perar l’aigua potable dimecres
després de 19 dies (vegeu SEGRE d’ahir). D’altra banda, el
Soleràs i Juncosa van publicar
ahir bàndols per informar que
esperaran fins avui per aixecar el veto perquè “l’aigua
que està arribant al dipòsit
es barregi amb la que ja hi ha
i tingui encara més garanties

sanitàries”. Fulleda aplica la
mateixa mesura. Per la seua
part, Sunyer, que no es proveeix de la Mancomunitat, també va recuperar ahir l’aigua
potable després de les últimes
mostres, que van confirmar
que és apta per al consum.
Torres continua sense poder
utilitzar-la per beure i cuinar.

Instal·len una base flotant
per rehabilitar el pont
de Monares a Llimiana
inclouen la instal·lació d’una
estructura adossada al costat
esquerra de la via en forma de
sortint i la construcció d’un mur
d’escullera per sustentar part
d’aquesta estructura. Això suposarà un nou espai addicional
per als vianants, segons fonts de
la Diputació. Aquesta actuació
donarà continuïtat al sender de
3,3 quilòmetres que passa per
llocs d’interès a l’altre costat de

Carretera tallada

La carretera local estarà
tallada al trànsit fins a finals
d’octubre i hi ha itineraris
alternatius

Castellnou
d’Ossó estrena
un nou accés
❘ Castellnou d’ossó ❘ L’ajuntament de Castellnou d’Ossó
ha finalitzat les obres de millora de l’accés al nucli, que
han suposat una inversió de
76.400 euros, amb subvenció del Puosc. L’actuació ha
permès eixamplar la calçada
passant de quatre a sis metres per als vehicles i creant
un nou passeig per als vianants de tres metres d’amplada. S’ha renovat el ferm i la
xarxa de desaigües d’aquesta
zona. S’ha habilitat també
un itinerari entre el poble i
el riu Sió.

Denuncien okupacions
al centre de la Seu
❘ la seu ❘ El grup de Compromís, a l’oposició a l’ajuntament del municipi de la Seu
d’Urgell, denuncia el deteriorament del centre històric
de la capital de l’Alt Urgell i
creu que està a punt de “tocar fons”. El partit va lamentar l’okupació d’un nou bloc
d’habitatges i va afirmar que
“ja hi ha més de cinc edificis
okupats totalment o parcialment, la qual cosa provoca
inseguretat”.

Construeixen un sortint per als vianants
E. Farnell

obres

j. martí

infraestructures ponts

❘ Llimiana ❘ Els treballs de reparació del pont de Monares, al tram
inicial de la carretera local de
Llimina, l’LV-9121, requereixen
una base flotant per sustentar
l’estructura de seguretat des de
la qual els operaris treballen en
la rehabilitació de l’estructura.
Els treballs han de permetre
adequar la plataforma per garantir el sistema de contenció,
de manera que el pont pugui assumir càrregues majors. Va ser
construït durant els anys trenta del segle passat i presentava
greus patologies associades a la
seua antiguitat i falta d’accions
de conservació.
Aquests treballs, que s’allargaran fins a finals d’octubre,

❘ naut aran ❘ Baqueira Beret
obrirà aquest estiu dos telecadires: el del Bosc i el del
Clòt der Os, estrenat la passada temporada d’hivern.
Funcionaran entre el 9 de juliol i el 4 de setembre. A més,
aquest estiu es podrà gaudir
de tres nous senders preparats per a ciclistes al voltant
de l’estació, als quals es podrà accedir mitjançant els
remuntadors oberts. També
estaran oberts el Restaurant
Pla de Beret i el Bar 1500, i
l’Hotel Montarto, per la seua
part, obrirà del 5 de juliol al
5 de setembre.

La base flotant sota del pont que està sent reformada.

l’embassament de Cellers, i suposarà una inversió d’1,1 milions d’euros.
El diputat de Serveis Tècnics
de la Diputació, Marc Baró, va
apuntar que les obres avancen
segons els terminis establerts
i que es tracta d’una de les actuacions més importants que
s’executen a la xarxa viària de
Lleida, tant per la seua envergadura com per la inversió.

Ment re du r i n le s obre s,
la carretera local romandrà
tancada al trànsit en tots dos
sentits. S’han habilitat itineraris alternatius pel camí dels
Masos de Llimiana, LV-9123
i la C-1412b per Tremp; el
camí de Sant Martí de Barcedana i l’L-913 per Vilanova de
Meià i només es permet l’entrada pel camí de la presa de
Terradets.

Sort celebra una nova
Fireta de Sant Joan
❘ sort ❘ Sort acollirà avui la
32 edició de la Fireta de Sant
Joan i la xollada d’ovelles,
que estarà amenitzada per
La Banda del Peirot i l’humor
de L’Esperanceta. La jornada
l’organitzen l’ajuntament, el
Parc Natural de l’Alt Pirineu i
l’Associació Catalana de Criadors d’Oví de Raça Xisqueta
(Acoxi).
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Tremp inicia
els tràmits per
regular les
renovables
Suspèn un any la
concessió de llicències
❘ tremp ❘ El ple de Tremp va
aprovar ahir iniciar els tràmits per modificar el pla
d’ordenació urbanístic municipal (Poum) a fi de regular la implantació d’energies renovables, la qual cosa
comporta una moratòria
d’un any a la concessió de
llicències. La proposta va rebre els vots a favor de l’equip
de govern, format per ERC i
JxCat, i el PSC, a l’oposició,
es va abstenir.
L’alcaldessa, Pilar Cases
(ERC), va explicar que incorporaran al seu planejament
l’estudi que va elaborar el
Geoparc sobre el desplegament de plantes solars a la
Conca de Tremp. Cases també va apuntar que en algunes
zones es prohibiran aquestes
centrals i als espais on es permetin s’establiran limitacions. Aquesta mesura arriba
en un moment en què tres
grans projectes solars que
afecten Tremp i Isona han
reprès la tramitació.

Segre
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infraestructures aeroports

Alguaire serà base d’un projecte
europeu de vols no tripulats

Per integrar l’operativitat de drons a entorns aeroportuaris || A fi de compaginar
amb seguretat l’aviació comercial i maniobres d’aquests aparells
redacció

❘ lleida ❘ L’aeroport d’Alguaire serà la base de proves d’un projecte europeu per integrar el vol de
drons en zones aeroportuàries
i sobre la gestió de l’espai aeri.
Es tracta del projecte Samva,
en el qual Aeroports de Catalunya participa juntament amb les
companyies EHang, Pildolabs,
Thales Alenia Space, Eliance
i l’associació Aiports Region
Council.
Aquest projecte consolida
l’aeroport lleidatà com a plataforma innovadora per a mobilitat aèria urbana. L’empresa
xinesa EHang hi farà proves
amb el seu vehicle aeri EH216,
que permetran explorar l’aplicació d’aquest tipus de vehicles
en un entorn aeroportuari, contribuint a un espai aeri més integrat i sostenible i promovent encara més solucions de mobilitat
aèria segures, autònomes i ecològiques. D’altra banda, l’empresa pública Aeroports de Ca-

talunya i Inmarsat, una empresa
britànica de telecomunicacions
per satèl·lit, han acordat desenvolupar a l’aeroport de Lleida un
centre de proves i demostració
de tecnologies d’avantguarda
ATM (gestió del trànsit aeri) i
UTM (gestió del trànsit sense
tripulació).
Aquests dos projectes es van
presentar ahir a la fira Expodrónica sobre drons i mobilitat
aèria que se celebra a Madrid.
Així, l’aeroport de Lleida es
convertirà en un referent per
a proves de l’espai aeri amb el
desenvolupament de Velaris,
una aplicació per a vehicles
aeris no tripulats, que permetrà dotar-los de comunicacions
segures per volar més enllà de
la línia de visió i integrar-los
amb les aeronaus en l’espai aeri comercial.
La investigació i el desenvolupament de drons es considera una peça clau de l’estratègia
de la Generalitat per convertir
Alguaire en un aeroport industrial. De fet, per facilitar proves
amb aquests aparells Aeroports
tanca de forma temporal la pista a avions de passatgers quan
acull vols no tripulats. D’aquesta manera, deixa de ser un aeroport comercial i no està subjecte
a les normes que regeixen durant el temps en què sigui escenari per a proves amb aquestes
tecnologies.

generalitat

Autoritats i representants d’EHang a la fira de Madrid.

obres

Desert el concurs per al nou
campus d’estudis aeronàutics
n El concurs per instal·lar un
campus especialitzat en estudis aeronàutics a l’aeroport
d’Alguaire ha quedat desert.
Cap empresa s’ha prensentado per dur a terme les obres,
que tenien un pressupost de
licitació de gairebé 607.000
euros. La Generalitat haurà

de revisar a l’alça el pressupost i tornar a convocar un
altre concurs.
Aquesta situació també ha
afectat ajuntaments lleidatans, que han hagut d’augmentar els pressupostos de
les seues obres per l’encariment dels materials.

turisme pont festiu

Els turistes ja omplen hotels del
Pirineu i bungalous per Sant Joan
F.D.

m. molina

❘ lleida ❘ Els turistes van començar a omplir ahir els allotjaments del Pirineu pel pont de
Sant Joan. Els hotels compten
amb una ocupació d’entre el
90% i el 100%, els bungalous
han penjat el cartell de complet,
l’acampada té un alt volum de
reserves i les cases rurals voregen el ple. Pel que fa als esports
d’aventura, el president del sector al Pallars Sobirà, Flòrido
Dolcet, va explicar que compten amb un nivell de reserves
del 80%, a l’espera de les que
arribin a última hora. Per la seua part, el responsable de promoció del Patronat de Turisme
de la Diputació, Juli Alegre, va
recordar els bons pronòstics del
sector per a la campanya d’estiu,
en la qual preveuen repetir el
rècord del 2021 (vegeu SEGRE
de dimarts).

Una barca de ràfting a les aigües del riu Noguera Pallaresa.

A més, els hotels de Lleida
van rebre el mes de maig 53.100
clients, uns 18.000 més que el
2021 i aproximadament 8.000
menys que l’any 2019. La xifra

de pernoctacions va ser similar a la de fa tres anys, amb
100.410, segons les dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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equipaments

Renovació
d’ordinadors
als jutjats
❘ lleida ❘ El departament de
Justícia ha renovat els ordinadors portàtils dels jutges,
magistrats, lletrats, fiscals i
metges forenses de Lleida.
En total, s’han repartit 108
equips: 85 als partits judicials de Lleida, 2 a Vielha, 3 a
Tremp, 8 a la Seu d’Urgell 2
a Solsona i 8 a Balaguer. La
conselleria està renovant tots
els ordinadors de la cúpula
judicial a tot Catalunya amb
els fons europeus Next Generation. En total, renovarà
2.152 portàtils, dels quals a
dia d’avui ja n’ha canviat el
55%.

emergències

Foc a Alcarràs en
un magatzem
agrícola
❘ alcarràs ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
al migdia un incendi a l’interior d’un magatzem agrícola
que està situat al marge de la
carretera L-800 a Alcarràs.
El foc es va declarar quan faltaven poc minuts per a dos
quarts de dos del migdia i al
lloc van acudir cinc dotacions, que també van haver de
contenir una petita fuga que
es va produir en un dipòsit
de gasoil que es trobava al
magatzem. L’incident es va
saldar sense ferits, segons els
Bombers.

comarques

successos investigació

Cau un grup de lladres de botigues
de telefonia que operava a Lleida

Tres detinguts a qui atribueixen una trentena d’assalts a tot l’Estat || Residents a
Madrid, acumulen 192 antecedents i un ha ingressat a la presó
mossos d’esquadra/guàrdia civil

redacció

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
i la Guàrdia Civil han desmantellat en una operació conjunta
el conegut com a “clan dels viatgers”, integrat per tres coneguts allunitzadors originaris del
barri de Villaverde de Madrid,
que operaven a tot l’Estat. De la
trentena de robatoris que se li
imputen, principalment en botigues de telefonia mòbil, un va
tenir lloc a Lleida ciutat, a l’establiment MediaMarkt, segons
fonts policials.
Els detinguts, d’entre 26 i 36
anys, estan acusats de robatori
amb força en establiments comercials, robatoris i furt d’ús de
vehicle, robatoris amb violència i intimidació i un delicte per
conducció temerària, resistència i desobediència a l’autoritat
per fugir d’un control policial
a Granada. Els tres acumulen
192 antecedents i un d’ells ha
ingressat a la presó.
Les investigacions es van
iniciar quan els agents van detectar un elevat nombre de fets
delictius consistents en assalts
a centres comercials i grans
superfícies, en els quals els autors violentaven botigues de telefonia mòbil, fent servir sempre
en la comissió vehicles d’alta
gamma.
El passat 25 de maig, es va
poder constatar que el grup que
investigaven havia comès dos

Un dels investigats, en el seu arrest el cap de setmana passat a Vélez-Málaga.

robatoris amb força a la província de Tarragona. Concretament un de perpetrat a una
botiga de telefonia ubicada a
l’interior d’un centre comercial,
on van sostreure un total de 80
terminals d’última generació valorats en uns 15.000 euros. Els
autors, fent servir una pota de
cabra, van aconseguir obrir les
portes d’accés al centre comer-

cial. Seguidament, mitjançant
alçament, van forçar el tancament de la botiga, sostraient en
només uns segons la mercaderia
i fugint del lloc en un vehicle
robat.
L’operatiu conjunt va culminar el cap de setmana passat
després de la detenció dels autors a la localitat de Vélez-Málaga. El líder del grup, conegut

com El Bubu, era el conductor
habitual dels vehicles sostrets.
El grup analitzava el lloc on
anava a cometre el robatori,
estudiant horaris i sistemes
de seguretat. Els robatoris es
produïen de matinada i en tot
just uns minuts mentre que el
conductor era expert en fugides
espectaculars de les forces de
seguretat.

successos tribunals

emergències incendis

Demanen cinc anys de presó per
vendre droga des d’un pis de la Seu

Cinc intoxicats per inhalació
de fum per un incendi en un
autocar a Artesa de Segre

segre

l. garcía

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida
té previst celebrar la setmana
que ve tres judicis per tràfic de
drogues. En un cas, la Fiscalia
sol·licita cinc anys de presó per
a un individu acusat de vendre
drogues des del seu domicili a
la Seu d’Urgell. Segons l’escrit
d’acusació del Ministeri Públic,
els fets van tenir lloc el 2019 i
en l’escorcoll de l’habitatge de
l’acusat, els Mossos d’Esquadra
van trobar diferents quantitats
de cocaïna, marihuana i MDMA, així com televisors, ordinadors o altaveus, que segons
la Fiscalia, els compradors entregaven a canvi de la droga.
Es dona la circumstància que
l’acusat ja va ser condemnat a
4 anys i mig de presó per un
altre cas de tràfic de drogues.
Mentrestant, la Fiscalia demana
5 anys de presó per a un altre

17

Vista de l’entrada a l’Audiència de Lleida, al Canyeret.

individu que va rebre un paquet
que contenia folis impregnats
amb cocaïna, al costat de roba
de nadó.
D’altra banda, a un altre acu-

sat li sol·licita una pena de tres
anys i mig de presó per venda
d’heroïna, cocaïna i marihuana
i que va ser interceptada a la
plaça Cervantes de Lleida.

redacció

❘ artesa de segre ❘ Cinc persones, entre elles tres menors
d’edat, van resultar ahir ferides en l’incendi d’un autocar
de passatgers a Artesa de Segre. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 17.40
hores, que un foc afectava la
part posterior del vehicle a la
carretera C-14 i que tots els
passatgers ja es trobaven fora de l’autocar. Fins al lloc es
van traslladar quatre dotacions dels Bombers, que van
extingir l’incendi.
Així mateix, el Sistema
d’E mer gènc ie s Mèd ique s
(SEM) va activar tres ambulàncies per atendre els passatgers que podrien haver-se
vist afectats pel fum. En total,
van atendre cinc persones, dos
adults i tres menors d’edat, que
van ser derivats per ser ate-

sos al CAP d’Artesa de Segre,
segons van assenyalar fonts
sanitàries

Més accidents
D’altra banda, els Bombers
van ser alertats d’una col·lisió
entre un camió i un vehicle a
la carretera C-1412b a Tremp,
en el qual no hi va haver ferits.
A més, dimecres a la nit hi
va haver afectació viària per
una col·lisió entre dos vehicles
a l’autovia A-2, al terme municipal de Golmés, amb dos
persones il·leses.
I a Guissona, un motorista
va resultar ferit lleu al xocar
contra un fanal. L’avís es va
rebre a les 23.30 hores a la plaça de la Plana de Guissona. El
SEM va atendre el motorista
ferit i els Bombers van haver
de retirar el fanal danyat per
l’accident.
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gerard hoyas

L’artista Agustí Sellart exposa prop de
vuitanta obres a la Pobla de Segur
L’entitat cultural El Comú de Particulars de la Pobla de
Segur exhibeix fins diumenge prop de vuitanta obres
pictòriques que l’artista Agustí Sellart va crear durant
la pandèmia.
laia pedrós

Els més petits es van divertir amb activitats com el pintacares, al Secà de Sant Pere.

Festa major del Secà de Sant Pere
El barri del Secà de Sant Pere
de Lleida va iniciar ahir la seua festa major, que va coincidir
amb la revetlla de Sant Joan. La
jornada va començar amb a les
17.00 hores amb un concurs de

truites, en el qual van participar
deu persones. A continuació,
va tenir lloc la inauguració de
les festes amb els tradicionals
tres petards. Paral·lelament, van
obrir l’exposició Fotos del bar-

ri al local social. L’encesa de la
foguera de Sant Joan i els focs
artificials van tancar la jornada
d’aquestes festes majors, que
continuaran durant tot el cap
de setmana.
sirera

Concert de final de curs de
l’Escola de Música de Tàrrega
El Teatre Ateneu de Tàrrega es va omplir dimecres per
acollir el concert de final de curs de l’Escola Municipal
de Música de la capital de l’Urgell. La vetllada musical va
anar a càrrec d’alumnes i professorat del centre.
arrels sant ignasi

Arrels Sant Ignasi inaugura la mostra ‘Art,
emoció, inclusió’ a la Galeria Indecor
La fundació Arrels Sant Ignasi va inaugurar ahir la mostra Art, emoció, inclusió, que consta de diferents obres
elaborades per usuaris de l’entitat que estaran exposades
a la Galeria Indecor fins al 28 de juny.

L’Intèrpret omple l’Auditori de Lleida amb els seus concerts de fi de curs
L’Escola de Música i Conservatori L’Intèrpret de Lleida va
culminar dimecres a l’Auditori
Enric Granados les diverses sessions de concerts de fi de curs

que aquest centre educatiu va
celebrar en aquest escenari des
de dissabte passat: des dels diferents recitals el primer dia per
part d’alumnes de final de grau

professional; passant dilluns
pels estudiants més joves de
l’escola, i fins a finalitzar amb
la banda simfònica, sota la direcció d’Alfons Pérez.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No feu res massa ràpid. Reduïu la velocitat, viviu el moment i sigueu conscients del que succeeix. Poseu les vostres necessitats en primer lloc.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No us carregueu amb més del que podeu gestionar. Eviteu gastar de més o
participar en coses que no són bones per a vosaltres. Poseu la salut en primer lloc.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sigueu audaços però conscients del que
els altres necessiten i volen. Compartiu
pensaments i tireu endavant. Canalitzeu l’energia
en associacions i oportunitats.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Els ajustaments interns donaran fruits.
Adopteu un enfocament original sobre
com useu els diners per construir un entorn que
complaurà els vostres éssers estimats.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si intenteu fer un moviment espontani
trobareu resistència. Reconsidereu els
plans, després busqueu el que sigui factible. No
seguiu persones imprudents.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No us conformeu amb una cosa que no
compleixi les expectatives. Dediqueu
temps i energia a obtenir el que voleu per així
poder sentir-vos bé amb la vostra vida.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Podeu ser originals i entretinguts sense
gastar massa. Si useu la imaginació creativa trobareu la manera d’expressar les vostres
idees amb entusiasme.

AQUARI 20-I / 18-II.
Un canvi innecessari us decebrà. Prendreu millors decisions si sou responsables i raonables. Quedeu-vos a prop de casa.
Convertiu-la en un espai convenient.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Fareu connexions valuoses una vegada
que descobriu on podeu ajudar o fer
algun bé. Amplieu el cercle d’amics o fomenteu
una relació significativa.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Aneu a un lloc nou, aclariu la ment i
elaboreu una estratègia per al pròxim
moviment. No permeteu que us enganyi algú
que vetlla pels seus interessos.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Aferreu-vos al que teniu i utilitzeu els
vostres punts forts per convertir una
cosa que gaudiu fent en una activitat constructiva. Concentreu-vos en les millores mentals.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Es recomana moderació. Mantingueu la
pau, viviu dins de les vostres possibilitats i no arrisqueu salut ni diners. Considereu la
millor manera de realitzar millores.

