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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Viatjar i reflexionar us ajudaran a des-
cobrir la millor manera d’avançar. No us 

preocupeu per les coses petites quan us hauríeu 
de centrar en la imatge completa.

TAURE 20-IV / 20-V.
Participeu en el que succeeix a casa, en 
la família o dins els grups o les organit-

zacions a què pertanyeu. És important oferir 
suggeriments.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Treballeu i jugueu dur. Interactuar amb 
la gent amb qui col·laboreu us ajudarà 

a guanyar terreny personalment i professional. 
No deixeu de banda l’amor i el romanç.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu els pensaments amb la gent 
que sentiu a prop i trobareu solucions 

viables a qualsevol problema que afronteu. Vi-
atgeu i participeu en esdeveniments culturals.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mantingueu les emocions sota control. 
Un petit error pot activar esdeveni-

ments no desitjats. Alleugeu l’estrès oferint una 
avaluació honesta de la situació.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Mantingueu ben clar el missatge. Oferiu 
alguna cosa especial i innovadora en 

lloc d’una cosa cara i atraureu el tipus de gent 
en qui podeu confiar per treballar-hi.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Estareu temptats de gastar en una cosa 
innecessària. Compte amb els venedors 

convincents. Fer alguna cosa amb algú a qui 
estimeu us aportarà molta felicitat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Porteu a terme els vostres plans i feu 
possibles els canvis que us faran sentir 

còmodes. No tothom estarà d’acord amb vosal-
tres, però heu de fer el que és millor.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu ser els instigadors del canvi si 
dediqueu el vostre temps a una causa 

en la qual creieu. Compartir els pensaments us 
posarà en una bona posició per al progrés.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Quan es tracti d’assumptes relacionats 
amb la feina, trieu el camí que us per-

meti mantenir la integritat. Ser honestos us aju-
darà a evitar ser indulgents.

AQUARI 20-I / 18-II.
Analitzeu qualsevol situació que afron-
teu abans d’entrar en acció. Tindreu molt 

més impacte si l’avalueu i teniu una estratègia 
abans d’avançar.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Penseu més en la millor forma d’invertir 
en vosaltres i en les vostres habilitats. 

Podeu avançar si sou honestos sobre el que sou 
capaços de fer. Accepteu ajuda si la necessiteu.

El programa ‘Reincopora’ permet  
que 24 reclusos lleidatans trobin feina
El departament de Justícia i La Caixa van presentar ahir 
una nova edició del programa Reincorpora, de reinserció 
laboral i que l’any passat va permetre trobar feina a un 
total de vint-i-quatre reclusos lleidatans.
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Una robot hiperrealista presentarà un 
programa de televisió ‘online’ al Japó

L’androide hiperrealista Androidol U serà la nova pre-
sentadora d’un xou televisiu al Japó. Hiroshi Ishiguro, el 
pare d’U, va assegurar que d’aquí a pocs anys els robots 
arribaran fins i tot a impartir docència.

Rosamaria Laveda exposa a l’IEI ‘Art  
i solidaritat’, sobre vivències a l’Índia
La sala Montsuar de l’IEI va acollir ahir la inauguració de 
l’exposició Art i solidaritat, de la lleidatana Rosamaria 
Laveda, que estarà oberta fins al 19 de març. La mostra 
recull la seua experiència a l’Índia.
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❘ SYDNEY ❘ El tenor espanyol Jo-
sep Carreras, a punt de dir 
adéu a la seua llarga carrera 
professional, va assegurar 
ahir que el futur de l’òpera 
està en bones mans. El can-
tant, de 70 anys, que actu-
alment és a Austràlia com 
a part de la seua última gi-
ra mundial, va afirmar que 
l’òpera, pel fet de ser una ma-
nifestació artística de grans 
costos, necessita “la sensi-
bilitat dels governs, de les 
administracions, perquè no 
només sigui un esdeveniment 
privat, sinó també públic”. 
De manera optimista, Car-
reras deixa enrere un llarg 
camí professional en el qual 
ha aconseguit aplaudiments 
interpretant obres de mestres 
com Verdi i Puccini, a ban-
da de participar en Els Tres 
Tenors al costat de Luciano 
Pavarotti i Plácido Domingo.
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Josep Carreras, en la roda de premsa d’ahir a Sydney.

Carreras es 
retira deixant 
l’òpera “en 
bones mans”

Ruiz de la Prada omple de color l’Upton Fashion Week de Nova York
La dissenyadora Ágatha Ruiz de 
la Prada va presentar dimarts 
la col·lecció tardor/hivern 2017 
a l’Upton Fashion Week, una 
desfilada dedicada als modis-

tes llatinoamericans emergents 
que se celebra simultàniament 
a la Setmana de la Moda de 
Nova York. La col·lecció, pro-
tagonitzada pels leggings, els 

cosits de boles de peluixos i les 
peces amb print multicolor, està 
ideada perquè la dona se senti 
més còmoda i lleugera, segons 
va explicar l’espanyola.
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