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Més de 200 jugadors de botifarra 
a Cervera per la salut mental
Un total de 215 persones d’entitats socials de 
Lleida relacionades amb la salut mental van 
participar ahir en la jornada Contro i Recontro 
que va tenir lloc a Cervera i que van organitzar 
les associacions Alba i Ondara Sió.

xavier santesMasses

òscar Mirón

taller de ‘popcakes’ 
per aprendre anglès 
de forma divertida             
i en família

Aprendre anglès en família 
i de forma divertida. És l’ob-
jectiu dels tallers que orga-
nitza l’acadèmia d’idiomes 
lleidatana LM Idiomes, que 
ahir va celebrar un taller de 
popcakes fetes amb fruita 
per aprendre el vocabulari.
Entre les activitats, cada mes 
organitzen un contacontes 
familiar en anglès.

aMaDo forrolla

entrega d’orles del grau 
d’Enginyeria Agrària i Alimentària
La promoció 2013-2017 del grau d’Enginyeria 
Agrària i Alimentària de la Universitat de 
Lleida va celebrar divendres el tradicional 
acte acadèmic d’entrega d’orles al campus 
d’Agrònoms.

xavier santesMasses

Guissona reivindica amb una festa la diversitat cultural
Totes les associacions de Guissona es van unir ahir per promoure la cohesió 
social de forma festiva en la desena jornada inetercultural Colors. Segons 
l’alcalde, Xavier Casoliva, aquesta jornada és una mostra de bona convivèn-
cia entre veïns. Val a recordar que Guissona és la població catalana amb més 
percentatge de persones d’origen estranger, un 50,6%.

paeria

Èxit de l’‘apadrina 
una caixa niu’          
a la Mitjana
La famílies que han parti-
cipat en el programa Apa-
drina una caixa niu de la 
Paeria al parc de la Mitja-
na van fer una visita per 
veure el seguiment dels 
nius que van construir i 
van col·locar. Tots estaven 
ocupats.

ÀRIES 21-iii / 19-iv.
preneu la iniciativa i com-
partiu els sentiments amb 

algú amb qui voleu passar el temps. 
encareu plans per portar a terme 
exercicis que pugueu fer junts. o 
compartiu records.

TAURE 20-iv / 20-v.
viviu dins dels vostres mit-
jans. no correu riscos quan 

viatgeu ni deixeu que ningú us em-
penyi a una situació sense sortida. 
sigueu llestos i directes i assumiu 
els vostres actes.

BESSONS 21-v / 20-vi. 
no deixeu que us domini 
l’ansietat. avanceu a tota 

màquina. poseu la vostra energia 
emocional a obtenir el que voleu i 
temptareu els altres al vostre costat. 
l’amor creix.

CÀNCER 21-vi / 22-vii.
no reaccioneu de més 
quan tracteu amb relaci-

ons. no tothom veurà les coses com 
vosaltres. Busqueu una solució que 
no només us beneficiï a vosaltres, 
sinó a tots els afectats.

LLEÓ 23-vii / 22-viii.
reuniu-vos amb un amic, 
amb un membre de la fa-

mília o amb qui estimeu. fer plans 
per a unes vacances o un esdeveni-
ment al qual voleu assistir us donarà 
l’incentiu per fer millores físiques.

VERGE 23-viii / 22-ix.
no sentiu que heu de gas-
tar de més per impressio-

nar algú. no permeteu que ningú 
s’aprofiti del vostre desig d’agradar. 
les situacions emocionals augmen-
taran sobtadament.

BALANÇA 23-ix / 22-x.
tindreu problemes per 
contenir els sentiments. 

reaccionar de més, gastar i l’excés 
en general causaran problemes. feu 
un pas cada vegada i considereu 
opcions raonables.

ESCORPIÓ 23-x / 21-xi.
feu èmfasi en la sustenta-
bilitat en tot el que feu. 

controlar les situacions optant per 
fer o gastar menys us posaran en 
una zona segura. el temps està del 
vostre costat.

SAGITARI 22-xi / 21-xii.
no accepteu massa. in-
clineu-vos cap a les activi-

tats i projectes que més signifiquen 
per a vosaltres. elegir amb saviesa 
en lloc de provar de fer massa evi-
tarà que descarrileu.

CAPRICORN 22-xii / 19-i.
aneu amb compte amb 
qualsevol situació que tin-

gui a veure amb algú que trobeu 
impredictible. Qualsevol tipus d’ex-
cés hauria de ser el senyal per reti-
rar-vos aviat.

AQUARI 20-i / 18-ii.
feu una reunió o reu-
niu-vos amb els amics i la 

família. Mostreu allò en què heu 
estat treballant tant. els elogis que 
rebeu portaran a perspectives futu-
res interessants.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
És millor no compartir els 
secrets o plans personals 

prematurament. ordeneu qualsevol 
cosa que pugui preocupar d’altres. 
Un viatge curt us ajudarà a descobrir 
què us cal.


