44

societat Gent

guia

Segre
Dijous, 27 d’octubre del 2016
Alexandra Balaguer

ajuntament de la seu d’urgell

Entrades quasi esgotades per a la primera sessió de l’espectacle Mamapop
A un mes de la tercera edició
del concert i espectacle musical benèfic Mamapop 2016, ja
s’han venut gairebé les 800 entrades de la primera sessió i un

La Seu d’Urgell acollirà el Primer Festival
del Joc del Pirineu del 2 al 6 de novembre
L’ajuntament de la Seu d’Urgell i Cheap Films han organitzat per als dies 2, 4, 5 i 6 de novembre el Primer Festival
del Joc del Pirineu, amb activitats gratuïtes per a totes les
edats, ja que els jocs no són cosa només de nens.
itmar fabregat

altre centenar per a la segona,
que se celebraran el proper 26
de novembre a l’Auditori Enric
Granados de Lleida. Amb l’eix
temàtic del pop-rock dels 80, el

concert servirà per incrementar
els fons aportats a la investigació que porta a terme l’IRBLleida sobre la variant HER2 del
càncer de mama.
institut ronda

Premi europeu a
l’Institut Ronda per un
projecte d’Erasmus
Els alumnes i professors de l’Institut Ronda han estat guardonats amb el Segell de Qualitat
eTwinning Espanya pel projecte d’Erasmus The common influences points of encounter
between European cultures,
portat a terme durant dos cursos amb l’Istituto Comprensivo
Paolo Borsellino de Mazara del
Vallo.
ajuntament de mollerussa

Visites d’intercanvi
d’estudiants alemanys
a Mollerussa
Una vintena d’estudiants de 3r
i 4t d’ESO de l’institut Albert
Schweitzer Gymnasium de la
ciutat alemanya de Neckarsulm
van visitar ahir l’ajuntament de
Mollerussa dins de les activitats
d’intercanvi amb alumnes de
l’institut La Serra de la capital
del Pla d’Urgell. També van visitar dos museus i el mercat de
la localitat.

Presentació del llibre ‘Memòria de la
felicitat perduda’, de Joan Pedrol
La Paeria va acollir ahir la presentació del llibre Memòria
de la felicitat perduda. Matxicot i amics perduts, de Joan
Pedrol, basat en les vivències de l’autor i els seus companys
al col·legi Sant Anastasi a la Lleida dels anys 60.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Reviseu contractes i documents legals
i trobareu una solució per resoldre qualsevol incertesa o imperfecció que existeixi. Actualitzeu el vostre aspecte.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Massa de qualsevol cosa us endarrerirà.
Sorgiran les emocions quan tracteu
relacions o afers domèstics. Estigueu disposats
a comprometre-us.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Menjar i gastar massa no us faran sentir
millor. Els projectes per millorar-vos a
vosaltres mateixos us aixecaran l’esperit i us ajudaran a avançar en la vida.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Heu de fer un canvi, però no un que us
resulti costós. Intenteu fer una cosa nova o torneu a descobrir un passatemps que us
agradava. Mirar enrere us ajudarà a avançar.

TAURE 20-IV / 20-V.
Escolteu i prengueu notes, però no deixeu que us dominin les emocions. Si
reaccioneu de més, fareu un pas enrere en lloc
d’estar més a prop de la meta. Diplomàcia.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu el necessari per augmentar les vostres credencials, l’aspecte o per millorar
la salut. Penseu abans d’entrar en una conversa
amb algú amb qui viviu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La vostra participació en organitzacions
que tenen interessos professionals similars us portaran a una trobada interessant per
parlar de projectes. Expresseu el vostre interès.

AQUARI 20-I / 18-II.
Ara per ara, poseu el romanç i les societats importants al davant de totes les
altres coses. Podeu fer canvis físics que us facin
sentir bé per oferir confiança.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Verifiqueu un film que voleu veure o un
llibre que voleu llegir. Exerciu el dret a
fer els canvis que millorin la vostra vida personal.
Feu del romanç la vostra prioritat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Tindreu responsabilitats addicionals a
casa a causa d’un soci que no està complint. Augmenteu el joc, però deixeu clar que
vosaltres també necessiteu descansar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Avançareu tres passos i en retrocedireu
dos, si no us adoneu del que passa al
vostre entorn. Un ritme estable i acabar el que
comenceu suavitzarà qualsevol relació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Aprofiteu una oportunitat econòmica.
Elaboreu el que teniu per oferir i què
n’espereu a canvi. Les vostres habilitats us ajudaran a desenvolupar una bona relació de treball.

