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HORÒSCOP

Primera trobada de la quinta del 61 de 
Bellvís per celebrar el seu 55è aniversari
La quinta del 61 de Bellvís, que compleix aquest any els 
55, ha organitzat una primera trobada que tindrà lloc al 
tossal de les Sogues i farà un dinar al poliesportiu dels 
Arcs el proper 26 de novembre.

ANTISIDA LLEIDA

Reconeixement a la tasca de l’Associació 
Antisida de Lleida en la lluita contra el VIH
Aleika Barros, Miss Trans Univers 2015, va visitar ahir 
l’Associació Antisida de Lleida, entitat que ha escollit 
per la seua tasca en la lluita contra la sida i que lloarà en 
el pròxim certamen de Miss Trans Univers a Barcelona.

Comença la segona edició de la Ruta de la Tapa a 55 bars de Lleida
Els 55 establiments hotelers de 
Lleida que formen part de la Ru-
ta de la Tapa van començar ahir 
la segona edició, que durarà fins 
diumenge, i del 16 al 19 de juny. 

Aquest any la ruta, organitzada 
per la Federació d’Hostaleria de 
Lleida amb la col·laboració de la 
Paeria i San Miguel, es reinven-
ta sota el concepte food explo-

rers, amb la fusió d’ingredients. 
Els clients podran donar el seu 
vot a la que considerin la Millor 
Tapa 2016, que triarà un jurat 
professional.

RAMON GABRIEL/DEFOTO

Jornada a Pimec sobre la responsabilitat 
de les empreses amb la reforma penal

La seu de Pimec Lleida va acollir ahir una jornada sobre 
la nova circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat 
que analitza la responsabilitat penal de les persones ju-
rídiques d’acord amb la reforma del Codi penal.

STEFI GABRIELLE

Curs d’inserció laboral  
a l’IMO amb 27 alumnes 
d’administratiu
El tinent d’alcalde i regidor de Pro-
moció de la Ciutat, Rafael Peris, va 
presidir ahir la clausura del curs 
de l’Institut Municipal d’Ocupació 
per formar persones per treballar 
com a administratives en empreses 
de Lleida. 

A través de la metodologia de la 
simulació (programa SEFED), els 
27 alumnes han rebut el certificat 
de professionalitat de nivell 2.

PAERIA

Un especialista en dolor  
i anestèsia de l’Arnau,  
en un congrés a Quito
El doctor Josep Maria Sistac, espe-
cialista del servei d’Anestesiologia i 
Reanimació de l’hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida, ha participat 
en el I Congrés Mèdic Internacio-
nal celebrat a Quito per explicar 
els seus coneixements sobre la me-
dicina del dolor, la fibromiàlgia, 
l’analgèsia postoperatòria i l’ús 
de simuladors en la docència en 
medicina.

HUAV

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Planegeu un viatge que us permeti col-
laborar amb la gent que comparteix els 

vostres interessos. Feu preguntes sobre proce-
diments i costos abans d’una entrevista.

TAURE 20-IV / 20-V.
Involucreu-vos en els assumptes i pre-
ocupacions que sentiu fortament. Po-

deu marcar una diferència si feu un pas endavant 
i feu sentir la vostra opinió. 

BESSONS 21-V / 20- VI.
Un enfocament minimalista us prote-
girà de l’excés, l’estrès i us ajudarà a 

mantenir-vos centrats a aconseguir la retribució 
més gran. Els canvis a casa seran gratificants.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Atingueu-vos als vostres principis i evi-
tareu ser arrossegats a un pla no realis-

ta. Produir canvis a casa us donarà un sentit de 
pertànyer i us ajudarà a prendre una decisió.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mantenir-vos disciplinats us ajudarà a 
aconseguir les metes. Impressionareu 

algú que us estimeu i encoratjareu una nit plena 
de diversió. Mantingueu l’humor.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Si algú us pressiona, controleu-vos. Sor-
tiu de la rutina per fer una cosa que us 

traurà la ment d’una situació problemàtica i us 
encoratjarà a posar més l’èmfasi en vosaltres.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu, observeu i avalueu la millor 
manera de manejar situacions inesta-

bles. Feu canvis subtils que realcin el vostre as-
pecte. Sigueu cauts per obtenir el que voleu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Portareu la davantera quan tracteu amb 
col·legues, clients i socis. Fer la major 

part del treball us permetrà tenir-ho tot fet. No 
pagueu pels errors d’altres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
És millor mantenir al mínim els viatges 
i no córrer riscos. Poseu l’èmfasi més 

gran en el desenvolupament personal i en els 
canvis que us posicionaran per a l’èxit.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Casa vostra és el vostre castell. Arregleu 
el que no estigui funcionant per a vos-

altres. Una mudança, actualització o alteració en 
la forma de vida us portarà un canvi positiu.

AQUARI 20-I / 18-II.
No tolereu l’extorsió emocional. Sortiu 
i socialitzeu-vos amb la gent que com-

parteix els vostres punts de vista i està interes-
sada a fer les mateixes coses que vosaltres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Mantingueu en perspectiva les relacions 
i assumptes emocionals. No cediu a les 

demandes ni als ultimàtums. Mireu les situacions 
i feu eleccions que portin a la igualtat.


