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Divendres, 25 de novembre del 2022societat Gent 

HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Penseu més en el maneig dels diners. 
Busqueu una inversió que us animi a 

actualitzar-vos i prepareu-vos per a qualsevol 
contratemps. Recorreu a gent preparada.

TAURE 20-IV / 20-V.
Està bé canviar d’opinió i agafar una 
direcció diferent si primer lligueu els 

serrells. Feu el que tingui més sentit i us atansi 
al vostre objectiu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sigueu un bon amic, escolteu i sigueu 
imparcials al determinar els fets. No 

compartiu informació confidencial. Estigueu 
oberts a suggeriments.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Penseu en el que voleu que succeeixi i 
en com us proposeu fer les coses. Un 

enfocament innovador plantarà llavors i donarà 
a d’altres oportunitats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poseu a prova les vostres habilitats i 
accepteu un desafiament. Un canvi que 

algú faci pot no ser del vostre grat, però resultarà 
millor del que havíeu previst. 

VERGE 23-VIII / 22-IX.
És hora d’un canvi. Proveu una cosa 
nova i deixeu volar la imaginació. Pen-

seu i esforceu-vos a la llar i en l’estil de vida, i 
dissenyareu un pla que us entusiasmi.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Teniu l’impuls i el poder per fer les coses 
a la vostra manera. Aconseguireu els 

resultats desitjats al viatjar, buscar oportunitats 
educatives i reunir-vos amb persones.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No limiteu el que podeu fer; encareu 
qualsevol situació que afronteu i con-

vertiu-la en una cosa espectacular. Poseu l’ener-
gia on us brindi més rendiment.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Deixeu l’ego a la porta i poseu fil a l’agu-
lla amb honestedat i integritat. La forma 

en què tracteu els altres i permeteu que us tractin 
té importància.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un enfocament tranquil funcionarà mi-
llor per a qualsevol situació. No inter-

vingueu ni prengueu el control prematurament. 
Doneu als altres l’oportunitat de fer la seua.

AQUARI 20-I / 18-II.
Avanceu amb cautela. Repasseu cada 
detall i avalueu les situacions abans de 

compartir intencions. L’enfocament serà fona-
mental a l’hora d’impressionar.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Avalueu el pròxim moviment. Alieu-vos 
amb persones en qui podeu confiar i 

vigileu aquelles que sabeu que us decebran. 
Observeu fins que vegeu una oportunitat.

Alejandro Sanz actuarà el juny del 2023           
al Palau Sant Jordi de Barcelona
El cantant Alejandro Sanz actuarà al Palau Sant Jordi el 
17 de juny del 2023 en el marc de la gira Sanz en vivo, en 
la qual a més de repassar els grans èxits de la seua carrera 
interpretarà temes inclosos al seu últim disc.

PAERIA

El Concurs Digital Infantil d’Aqualia          
premia set nens i nenes de Lleida
L’ajuntament de Lleida i Aqualia van fer entrega ahir 
dels premis del Concurs Digital Infantil a set nens i nenes 
de la ciutat pels seus dibuixos basats en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS).

Ponent Coopera reconeix 12 gestories de 
Lleida amb un segell d’Economia Social
Ponent Coopera ha fet entrega del segell Aquí assessorem 
l’Economia Social a un total de 12 gestories i assessories 
de Ponent que aquest any han completat l’itinerari for-
matiu específic en economia social.

PONENT COOPERA

Guardó per a cinc 
fotografies aèries de la 
comarca de les Garrigues
El Consell Comarcal de les Garri-
gues va fer entrega dimecres passat 
dels premis de la primera edició del 
concurs Les Garrigues des de l’aire 
a les cinc millors imatges aèries de 
la comarca. L’objectiu del certamen 
era obtenir un fons fotogràfic de 
vista d’ocell de la comarca i tam-
bé fomentar la participació de la 
ciutadania, així com promocionar 
el territori.

CONSELL COmARCAL DE LES GARRIGUES

Centenari de Lola Solé amb  
la victòria del Barça femení

La veïna de Sanaüja Dolors Lo-
la Solé va celebrar ahir el seu 
100 aniversari veient en direc-
te la victòria del Barça femení 
contra el Bayern de Munic de la 
Champions League per un 3 a 
0. A més ho va fer acompanya-
da de la seua filla Angi i lluint 
la samarreta que li va enviar 
l’equip blaugrana amb el dorsal 
100 i amb la firma de totes les 
jugadores per felicitar-la. Lola 
Solé era la tercera vegada que 
anava al Camp Nou a veure el 
Barcelona i la seua tercera visita 
va coincidir just amb el dia del 
seu aniversari. “És tot un honor 
perquè és el meu equip favorit”, 
va comentar. I és que, a més, la 
Lola va ser present en un dia 
històric per al club català, ja que 
va registrar un rècord d’assis-
tència al Camp Nou amb 46.967 
espectadors, sent la millor en-
trada mai registrada en un par-
tit de la fase de grups. La Lola 
es va aficionar al futbol perquè 
anava a veure el seu marit, que 
jugava amb el Sanaüja. A més, 
en una entrevista a SEGRE, va 
comentar que és del Barça “per-
què, quan es va acabar la guer-
ra, va ser de les poques coses 
que no ens van poder treure”. 
Així mateix, assegura que les 
jugadores del Barça tenen millor 
tècnica que els homes. “Juguen 
molt bé.” La celebració del 100 
aniversari de la Lola seguirà 
demà a Sanaüja amb una festa 
a les 12.00 hores a l’edifici La 
Fundació oberta a tots els veïns 
del municipi.Lola Solé va gaudir del partit Barça-Bayern de Munic.
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