
36 GUIA SEGRE 
Dimarts, 27 de novembre del 2018SOCIETAT Gent 

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Cuideu els assumptes personals. Orde-
neu els serrells que us falten i feu canvis 

que us millorin la salut. Un compromís conduirà 
a un nou començament. S’atansa el canvi.

TAURE 20-IV / 20-V.
No permeteu que un tema delicat us 
impedeixi assolir el vostre objectiu. Ser 

productius us ajudarà a distanciar-vos d’una cosa 
que us ha provocat inseguretat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les converses donaran lloc a canvis que 
augmentaran la comoditat. L’oportuni-

tat de col·laborar amb algú creatiu us animarà a 
deixar que la imaginació voli.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Manteniu-vos enfocats en el que s’ha 
d’acabar. No deixeu que ningú us con-

fongui amb canvis d’última hora. Reuniu infor-
mació amb trucades de conferència.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Inicieu el canvi si això és el que voleu. 
No espereu que algú més hi intervingui 

i agafi el comandament. Establiu les metes, el 
pressupost i marc temporal.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Qüestioneu-ho tot per assegurar-vos 
que esteu obtenint informació legítima. 

Els problemes han d’examinar-se amb atenció i 
us heu de basar en el que ha passat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Feu-vos sentir si no esteu d’acord amb 
algú o si sou intimidats o menystinguts. 

Un canvi no s’ha de fer ràpidament. Us cal reduir 
la velocitat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Poseu l’energia a arreglar casa vostra. 
No us deixeu enganyar per algú que 

busca una almoina o exagera sobre com de bé 
ho esteu fent. Confieu en els instints.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Cuideu els diners, pertinences i el ben-
estar físic. No deixeu que ningú us inti-

midi per obligar-vos a fer una cosa que no voleu 
fer. Qüestioneu les ofertes sospitoses.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
La vostra millor aposta és un pas ferm 
cap endavant. No permeteu que els 

canvis que fan els altres s’interposin en el vostre 
camí o us impedeixin d’avançar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compartiu els pensaments i sentiments 
per saber quina és la vostra posició. Si 

alguna cosa no sona bé, feu preguntes fins que 
us sentiu satisfets amb el que us diuen.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si no esteu segurs d’algú o alguna cosa, 
atureu-vos i espereu fins a tenir una 

millor visió del que passa. Es poden esperar pro-
blemes quan tracteu amb altra gent.

Exposició pictòrica per la igualtat de 
gènere a l’hospital Arnau de Vilanova
L’hospital Arnau de Vilanova acull l’exposició Coeduació, 
una mostra pictòrica de l’autora Elena Neira Segundo que 
pretén sensibilitzar contra la violència de gènere posant 
èmfasi en l’educació com a remei.

ICS LLEIDA

ASSOCIACIÓ ANTISIDA

L’Associació Antisida de Lleida premia  
cinc col·lectius i empreses lleidatanes
L’Associació Antisida de Lleida va premiar ahir el col·lectiu 
Huldra, Iris, Mata & Campaña Perruquers, el restaurant 
Click Menú i la fotògrafa Mercè Bellera. L’acte també va 
incloure una xarrada sobre salut emocional.

Artesa de Lleida celebra diumenge la 
sisena ‘Cursa i Caminada per La Marató’
Artesa de Lleida acollirà diumenge vinent una nova edició 
de la seua caminada i cursa solidària en benefici de La 
Marató de TV3. La iniciativa comptarà amb dos recor-
reguts de 5 i 10 quilòmetres.

XAVIER ALDOMÀ

Mural de veïns contra la violència masclista a Rosselló
Rosselló va congregar dissabte 
un centenar de veïns per com-
memorar el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere. 
Els assistents van confeccionar 

un mural amb les seues em-
premtes en repulsa a les agres-
sions i van guardar un minut 
de silenci per les víctimes del 
masclisme. També es va dur a 

terme la lectura del manifest 
internacional contra la violència 
de gènere, així com la dramatit-
zació d’una faula o una camina-
da amb els participants a l’acte.

COM360

Descobrir Ponent a través de setze rutes
L’historiador lleidatà Quintí Ca-
sals va presentar ahir el llibre 
Guia de Ponent. 16 rutes per 
descobrir les Terres de Lleida 
(Pagès Editors). Prologada per 
Josep Vallverdú, aquesta guia 

de viatge alterna els monuments 
amb pinzellades de patrimoni 
més senzill, així com fotografies 
de llocs emblemàtics i plànols 
detallats per seguir cada una de 
les rutes. L’escriptora i col·labo-

radora de SEGRE Marta Alòs i 
l’editor Lluís Pagès van ser els 
encarregats de conduir aquesta 
nova proposta de Casals en un 
acte que va tenir lloc a l’Aula 
Magna de l’IEI.

AMADO FORROLLA

Marta Alòs, Lluís Pagès i Quintí Casals, amb una de les imatges del llibre projectades a l’IEI.


