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HORÒSCOP

Finalitza el programa ‘Joves en pràctiques 
2017’ al consell comarcal de l’Urgell
Tres joves que es trobaven a l’atur han fet pràctiques 
durant mig any al consell de l’Urgell en el marc del pro-
grama “Joves en pràctiques 2017”. L’objectiu del pla és 
el desenvolupament d’habilitats professionals.

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

ÒSCAR MIRÓN

Cappont acull la tercera edició de la    
Canya Solidària per l’Esclerosi Múltiple
La plaça Blas Infante, al barri de Cappont, va acollir ahir 
la III Edició de la Canya Solidària per l’Esclerosi Múltiple 
per celebrar el dia mundial contra aquesta malaltia. Hi 
va haver diverses activitats com una classe de zumba.

L’artista Maribel Mòdol recapta 1.200 € per 
a l’IRBLleida amb la venda d’obres seues
L’artista lleidatana Maribel Mòdol ha recaptat 1.200 euros 
per a la investigació sobre càncer de còlon de l’IRBLleida 
gràcies a la venda de tres obres de la seua primera expo-
sició que va tenir lloc a la cafeteria La Impremta.

IRBLLEIDA

La UdL celebra la quarta 
edició de la seua olimpíada 
cientificotecnològica

La Universitat de Lleida va cele-
brar ahir l’edició número quatre de 
la seua Olimpíada Agroalimentària 
i Agroambiental, amb la qual es 
pretén animar els estudiants de 
Secundària a encaminar els seus 
futurs estudis en l’àmbit cientifico-
tecnològic. Així, els participants 
van posar a prova els seus conei-
xements en biologia, tecnologia 
industrial i medi ambient.

El poeta Enric Boluda 
presenta el llibre ‘Nit 
americana’ a Lleida

El periodista i poeta Enric Bolu-
da (Granollers, 1978), que durant 
diversos anys va estar establert a 
Lleida, va presentar ahir al Cafè 
del Teatre el seu nou poemari, Nit 

americana (Pagès Editors), acom-
panyat dels responsables de la col-
lecció poètica La Suda, Xavier 
Macià i Àngels Marzo. Boluda ha 
escrit els poemes de Nit americana 

durant l’última dècada.

MAGDALENA ALTISENT

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Depèn de vosaltres canviar o fer que les 
coses succeeixin. Prepareu un pla lògic 

i entreu en acció. No deixeu que les persones 
negatives us impedeixin ser feliços.

TAURE 20-IV / 20-V.
Preneu decisions d’acord amb les vos-
tres necessitats. No permeteu que el 

que d’altres fan o com reaccionen canviï els vos-
tres plans. Sigueu forts i feu la vostra.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Podeu entrar o sortir de qualsevol situ-
ació, però recordeu ser sincers o algú us 

acusarà de falsos. S’afavoreixen els viatges, reu-
nions de negocis i la recerca d’informació.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Confieu en el vostre coneixement i in-
tuïció per guiar-vos en assumptes rela-

tius a col·legues, diners o associacions. És impor-
tant entendre què volen els altres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Abans de fer un canvi o saltar d’una 
posició a una altra heu de considerar-ne 

els motius i com les vostres eleccions afectaran 
els altres. Concentreu-vos en la vostra vida.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Mentre menys temps passeu provant 
de persuadir els altres perquè facin les 

coses a la vostra manera, és més probable que 
n’obtingueu el suport. Entreu en acció.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Cuideu els vostres interessos. Parleu i 
negueu-vos a permetre que algú us 

tregui de la zona de confort fent demandes poc 
realistes o jugant amb els sentiments.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reunir-vos amb persones que compar-
teixen les vostres creences o interessos 

o descobrir més sobre el vostre origen familiar 
us ajudarà a conèixer-vos millor.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Recordar el passat pot fer que eviteu 
cometre un terrible error. No permeteu 

que els records afectuosos us obliguin a cedir 
davant d’algú que busca una almoina.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Preneu-vos seriosament la vida, l’amor 
i la millor forma d’utilitzar els atributs 

per al vostre benefici. S’afavoreixen les millores 
físiques, el romanticisme i els compromisos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu canvis a la llar que us beneficiïn a 
vosaltres i a aquells amb qui viviu. Par-

leu dels vostres plans i delegueu treballs per 
alliberar temps personal.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Enfrontareu oposició si sou reticents a 
complir els vostres deures. Està bé ser 

diferents, però primer heu d’ocupar-vos dels ne-
gocis i de realitzar les promeses.

Premien el treball d’un alumne de la Seu
Un alumne de l’Institut Joan 
Brudieu de la Seu d’Urgell, 
Àlex Teruel, ha estat guardo-
nat recentment amb el Premi 
COAC per a Treballs de Recerca 
2018 pel seu estudi sobre l’apli-

cació de l’energia geotèrmica en 
un habitatge unifamiliar. 

L’esmentat premi, impulsat 
per la delegació al Pirineu del 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya per fomentar l’interès dels 

estudiants per l’arquitectura i el 
disseny, també va reconèixer 
les investigacions de Sergi Ca-
minal i Enric Alís Viladomat, 
tots dos alumnes també del Joan 
Brudieu.

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE LLEIDA

Foto de família dels estudiants i els tutors guardonats pel Col·legi d’Arquitectes al Pirineu.


