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COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

L’arquitecte Daniel Mòdol obre el cicle de
conferències de l’‘Arquitectour’ de Lleida
Com a preludi al cicle Arquitectour que se celebrarà aquest
cap de setmana, la demarcació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes va acollir dimecres una xarrada a càrrec
del regidor de Paisatge Urbà a Barcelona, Daniel Mòdol.
SÍLVIA CAPELLA

Desenes de nens i nenes participen als tallers del IX Montgai Màgic.

Montgai atansa la màgia als petits
Uns 300 alumnes de 3 a 12 anys
de les ZER El Romaní i El Sió
i de les escoles de Ponts i Balaguer de la Noguera es van citar
ahir a Montgai per participar
en la primera jornada del IX

Montgai Màgic. Els més petits
van aprendre diferents trucs
de la mà de Magia PYM, a més
de participar en tallers de circ
i entretenir-se amb els jocs instal·lats a la plaça Prat de la Riba.

Les biblioteques de Pallars i Alta Ribagorça
ja tenen guanyadora del Tarter de Llibres

Com ja és tradició, la jornada
d’avui, organitzada juntament
amb la federació ALLEM, estarà dedicada als discapacitats de diferents centres de la
província.
LLEONARD DELSHAMS

Una fotografia de Sílvia Capella ha guanyat el Tarter de
Llibres, un concurs que van organitzar les biblioteques
del Pallars i l’Alta Ribagorça per promocionar el blog homònim que recull els fons locals d’aquestes biblioteques.
EFE

Antonio Carmona, en coma induït arran
d’una infecció dels implants dentals
El cantant flamenc Antonio Carmona, exmembre del
grup Ketama, es troba des d’ahir en coma induït després
de ser operat dos vegades a Madrid per una infecció dels
implants dentals.

La lectura del pregó obre les Festes del Pilar de la Casa d’Aragó de Lleida
La Casa d’Aragó de Lleida va inaugurar ahir les Festes del Pilar
amb la tradicional proclamació
de la seua reina i la lectura del
pregó, que aquest any va ser a

càrrec del diputat socialista a les
Corts d’Aragó Darío Villagrasa.
Després de nomenar els nous
socis d’honor, l’entitat va beneir
el ram de la família Bueno-Setó

que honrarà la patrona. Les jornades festives arribaran dijous
al dia àlgid amb la processó i
la missa baturra a l’església de
Sant Joan.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
La despesa emocional i ser poc realistes
respecte al que podeu i no podeu fer
tornarà a perseguir-vos. Controleu qualsevol
tendència a ser impulsius.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu-vos a prop de casa i intenteu viure dins de les vostres possibilitats. Reaccions o comportaments excessius només empitjoraran les coses.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Parleu de sentiments, intencions i plans
per al futur. El millor és esbrinar exactament contra què us trobeu si desitgeu prendre
una decisió correcta.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Estareu temptats de fer una jugada impulsiva o de reaccionar amb impaciència
a l’hora parlar de situacions que han de ser molt
pensades. Aparteu-vos de la temptació.

TAURE 20-IV / 20-V.
Reviseu els documents personals i comproveu què necessita ser actualitzat.
Una oportunitat econòmica semblarà interessant,
però no significa que hagi de tenir èxit.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Les reunions familiars us donaran una
perspectiva diferent respecte al que
desitgeu aconseguir. Escolteu el que es diu i
aprofiteu la informació.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
El treball dur donarà fruits. La vostra
dedicació i l’actitud apassionada ajudaran a crear noves oportunitats. Mantingueu-vos
enfocats en allò que podeu aconseguir.

AQUARI 20-I / 18-II.
Estareu temptats de fer una despesa
ràpida. Decidiu-vos a esborrar les empremtes i reunir la informació que necessiteu per
no ser atrapats en una cosa que no desitgeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Un canvi inesperat us inspirarà a prendre una nova actitud. No permeteu que
algú us persuadeixi de fer una cosa poc aconsellable. Sigueu fidels a vosaltres mateixos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Utilitzeu el vostre temps, diners i esforç
per assegurar-vos la posició, les finances
i la llar. Treballar per a un futur millor us donarà
una nova perspectiva sobre l’esdevenidor.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu la seua part per millorar les coses
per als menys afortunats que vosaltres.
Escolliu un equip que faci tot el possible per
aconseguir un canvi positiu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Estareu temptats per una proposta.
Abans de ficar-vos-hi, investigueu sobre
els beneficis a llarg termini. Si alguna cosa sona
massa bé, procediu amb precaució.

