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HORÒSCOP

La Paeria premia 26 empreses lleidatanes per col·laborar amb el tercer sector
L’ajuntament de Lleida va re-
conèixer ahir a 26 empreses de 
diferents sectors de la ciutat la 
seua contribució o col·laboració 
amb entitats lleidatanes del ter-

cer sector durant l’any passat. 
Es tracta de la vuitena edició 
dels premis Empresa Solidària 
que impulsa la Paeria i que po-
sa en relleu la seua implicació 

en diferents projectes i accions 
solidàries. L’entrega de premis 
s’emmarca en el Dia Mundial de 
la Justícia Social, que va tenir 
lloc ahir.

PAERIA

Reunió entre el Col·legi 
de Gestors Administratius 
de Lleida i José Crespín
El subdelegat del Govern espanyol 
a Lleida, José Crespín, va mantenir 
ahir una reunió amb representants 
del Col·legi de Gestors Adminis-
tratius, amb l’objectiu d’intensi-
ficar la col·laboració en matèria 
administrativa a l’Oficina d’Es-
trangeria lleidatana. D’altra ban-
da, la Jove Cambra Internacional 
de Lleida també es va reunir amb 
el subdelegat.

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

Alumnes de l’institut 
Manuel de Montsuar, 
d’intercanvi a Finlàndia
Un grup de 16 alumnes i 2 pro-
fessors de l’Institut Manuel de 
Montsuar de Lleida han viatjat 
recentment d’intercanvi a Fin-
làndia. Aquest ja és el cinquè any 
consecutiu que el centre educatiu 
lleidatà s’agermana amb l’insti-
tut Kannaksen Lukio d’aquest pa-
ís nòrdic, situat a Lahti, capital 
de la regió finlandesa Päijänne 
Tavastia.

INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Abans d’oferir ajuda o fer una donació, 
esbrineu els detalls per assegurar-vos 

que el vostre temps o diners marquin la diferèn-
cia. Mostreu més interès.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si actueu impulsivament o sota estrès 
emocional, acabareu havent de retro-

cedir. No confieu en ningú que us demani favors. 
Concentreu-vos en el creixement.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu la vostra per evitar interferències. 
Les millores personals augmentaran la 

vostra confiança i us posaran en avantatge per 
negociar. No caigueu en la temptació.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Busqueu qualsevol oportunitat que 
sorgeixi per millorar l’entorn, les relaci-

ons i el seu futur. Utilitzeu la intel·ligència i la 
imaginació per provar una cosa nova.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Treballeu en un pressupost per evitar 
l’estrès. Una associació podria experi-

mentar un revés si no es poden repartir les res-
ponsabilitats de manera uniforme.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu un canvi positiu a la llar. Parleu dels 
vostres plans amb qualsevol persona 

que es vegi afectada pel que feu. Participeu en 
un esdeveniment o activitat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Les possibilitats de què us parlin us 
portaran a inscriure-us en un curs o fer 

la investigació necessària per assolir els vostres 
objectius. Un viatge us ajudarà a avançar.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Deixeu que la imaginació prengui el 
control per veure on us guia. No sentiu 

que heu de prendre una decisió precipitada per-
què algú més ho fa. Preneu-vos el vostre temps.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Un canvi personal serà bo per a la vostra 
actitud emocional i us ajudarà a prendre 

millors decisions. Acomiadeu-vos d’aquells que 
fan servir tàctiques deshonestes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Parleu amb persones amb experiència 
o que puguin oferir-vos un punt de vista 

diferent. Mirar una situació des de tots els angles 
us assegurarà prendre una decisió.

AQUARI 20-I / 18-II.
El canvi pot ser útil sempre que no per-
meteu que les emocions afectin les 

eleccions que feu. Mireu el panorama general i 
reuniu dades abans de decidir res.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si voleu la llibertat de fer el que us pla-
gui, haureu d’oferir la mateixa opció la 

gent que us és propera. Parleu de les vostres 
intencions i establiu un pla.

Una desena de persones participen en  
un taller de cuina de Càritas a Alcarràs
Una desena de persones van participar dissabte en un 
taller de cuina organitzat per Càritas a Alcarràs. L’acti-
vitat, en la qual van preparar una paella, va ser a càrrec 
de Txell Bonet, coordinadora d’Habitatges de l’entitat.

A.VÍCTOR

Jocs tradicionals d’arreu del món  
al Centre Cívic de l’Ereta de Lleida
El Centre Cívic de l’Ereta de Lleida va acollir ahir una 
jornada de jocs tradicionals en el Dia Internacional de la 
Llengua Materna. Alumnes del Centre de Normalització 
Lingüística van mostrar jocs tradicionals dels seus països.

ERIC FISCHER

Col·laboració entre  
la DOP Pera de Lleida  
i els Pallapupas
La DOP Pera de Lleida edi-
tarà cent exemplars d’un 
llibre amb receptes a base 
d’aquesta fruita, els beneficis 
del qual aniran a l’associació 
Pallapupas, que crea somriu-
res als hospitals amb l’actua-
ció de pallassos. Del projecte 
es beneficiaran 4.000 nens.

DOP PERA DE LLEIDA
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