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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Aneu pel camí correcte. No us preocu-
peu per alguns contratemps en el camí. 

Agafeu-vos un moment per adaptar-vos i després 
continueu amb els vostres plans.

TAURE 20-IV / 20-V.
Agafeu-vos un moment per repassar 
cada pas abans d’acceptar una cosa que 

pot costar temps i interferir amb els vostres plans. 
És millor prevenir que lamentar.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Teniu les jugades correctes. Confieu i 
creieu en vosaltres i se us ocorreran 

coses bones. L’oportunitat d’acceptar un projecte 
que us entusiasma portarà a una investigació.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Esteu en el camí correcte, però si sou 
presumptuosos cometreu un error. Im-

pulseu el que mireu d’aconseguir i no doneu res 
per descomptat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Triomfareu si sou persistents, generosos 
i divertits. Useu el vostre encant per 

enlluernar tothom i arribareu al cim. Una relació 
significativa florirà si esteu atents.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No espereu que un altre faci la primera 
jugada. Si oferiu massa informació, us 

posareu en una posició vulnerable. Pressioneu 
allà on calgui.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu la veu interior, després proce-
diu. Depèn de vosaltres iniciar els vos-

tres plans i dur-los a terme. No espereu que algú 
s’hi fiqui i prengui el comandament.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Mantingueu un perfil baix i acabeu el 
que comenceu, però no presenteu res 

fins que estigueu satisfets amb els resultats i els 
detalls. Mostreu confiança.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Agafeu les brides i superareu qualsevol 
competència que trobeu. Feu plans per 

relaxar-vos i passar temps amb algú que us posa 
un somriure a la cara.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Concentreu-vos a reunir informació, 
aclarir quines són les opcions i prendre 

decisions econòmiques que us donin la llibertat 
de disfrutar de les comoditats que desitgeu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Deixeu anar el penediment i els errors i 
canalitzeu l’energia en les coses que us 

importen. Dedicar temps i esforç a alguna cosa 
que us apassiona us donarà un sentit d’orgull.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Esforceu-vos més en com us veieu i us 
sentiu. Dedicar temps a la imatge o po-

sar-vos en forma us farà sentir bé i reforçarà la 
confiança per perseguir les metes.

Un mural amb 18 personatges rellevants 
de la història a l’INS Manel de Montsuar
L’alcalde, Miquel Pueyo, i la tinent d’alcalde Sandra Castro 
van visitar aquesta setmana el mural en homenatge a 18 
personatges històrics que l’artista Ivan Bravo ha pintat 
al pati de l’institut Manel de Montsuar.

PAERIA

L’Arquitectour debat el model de           
l’escola del futur al COAC de Lleida
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va dur a 
terme ahir un debat sobre el model arquitectònic de les 
escoles del futur en què van participar unes quaranta 
persones amb diversos arquitectes de la Generalitat.

COAC LLEIDA

Nou mirador per a Massalcoreig

CaixaBank, a través d’una apor-
tació econòmica de 14.500 euros 
de la Fundació La Caixa, permetrà 
a Acudam millorar la sala d’esti-
mulació multisensorial mitjançant 
l’adquisició del projector omi Vis-

ta mobii que permetrà estimular 
els usuaris a través del moviment, 
la comunicació i les habilitats 
cognitives. 

D’altra banda, la fundació tam-
bé adquirirà diferents dispositius 
a fi d’implementar nous models 
de tractaments en pacients amb 
necessitat de fisioteràpia i altres 
patologies degeneratives.

Fundació La Caixa i 
Acudam renoven el seu 
acord de col·laboració

ACUDAM

REDACCIÓ
❘ MASSALCOREIG ❘ La localitat de 
Massalcoreig va inaugurar ahir 
l’àrea recreativa i la reforma de 
la Torre Mirador i Aguait de la 
Bardina. Es tracta d’una actua-
ció inclosa en el projecte Ponent 
Actiu, impulsat per la diputació 
de Lleida amb l’objectiu de po-
sar de relleu el patrimoni cul-
tural i natural com a destinació 
turística.

“Massalcoreig és un petit 
gran poble que forma part d’un 
entorn privilegiat i únic com és 
l’aiguabarreig. Les seues habi-
tants són gent orgullosa d’ha-

ver nascut en aquest municipi i 
aquest desitjat parc contribui-
rà que creixi aquest sentiment 
d’orgull de poble”, va explicar 
durant l’acte d’inauguració el 
president de la Diputació, Joan 
Talarn.

L’actuació ha consistit en 
l’adequació d’una zona de des-
cans i la creació d’una àrea 
recreat iva com a zona de 
lleure i estada dels visitants a 
l’entorn de l’espai natural de 
l’aiguabarreig. 

A més s’han instal·lat ele-
ments i equipacions necessà-
ries, com taules amb seients, 

bancs, plafons d’informació, 
àrees de jocs infantils i zones 
enjardinades. 

Així mateix, s’han dut a ter-
me treballs de restitució i mi-
llora d’alguns elements i parts 
a la Torre Mirador, al sector de 
la Badina, que amb el temps 
havien patit deterioraments 
importants i fins i tot vandalis-
me. S’ha complementat amb la 
senyalització de punts d’interès. 
L’actuació ha estat cofinançada 
amb fons FEDER, per la diputa-
ció de Lleida i l’ajuntament de 
Massalcoreig amb un pressupost 
de 36.276,95 euros.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

L’alcaldessa de Massalcoreig, Montserrat Jové, al costat de Joan Talarn a la Torre Mirador.


