
30 GUIA
SEGRE 

Dimecres, 6 de juliol del 2022SOCIETAT Gent 

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Us resultarà difícil dir que no a algú que 
parli de manera persuasiva, o a algú que 

mira de vendre-us alguna cosa. Fixeu la mirada 
en un camí educatiu.

TAURE 20-IV / 20-V.
No expresseu opinions ni prometeu una 
cosa que no complireu. No limiteu les 

possibilitats dedicant temps i energia a una cosa 
que no satisfaci la vostra ànima.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sereu veloços per prendre algunes de-
cisions. Eviteu expressar el que penseu 

o fer promeses que no hagueu meditat. No per-
deu el temps en una cosa que no us fa feliços.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Esgoteu totes les opcions abans de fer 
un moviment. Serà obligatori avenir-vos 

amb els altres si voleu fer les coses a temps. Ajus-
teu-vos al que sigui factible.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Pareu atenció a presentar-vos correcta-
ment. La vostra imatge marcarà la dife-

rència a l’hora d’establir contactes. Impressionar 
algú us donarà l’avantatge que necessiteu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Controleu les emocions. Negueu-vos a 
deixar que algú us molesti o arraconi. 

Busqueu maneres de millorar el que podeu oferir 
i avanceu ràpidament.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Guardeu-vos els pensaments. Concen-
treu-vos en la superació personal en lloc 

de provar de canviar una altra persona. Busqueu 
una oportunitat per nodrir les relacions.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No defugiu les responsabilitats. Ocu-
peu-vos dels deures abans de passar a 

tasques més agradables o creatives. Tingueu la 
ment clara per expandir interessos.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Poseu a prova les vostres fortaleses i no 
us atureu fins a arribar a meta. Les mi-

llores personals obtindran compliments i enco-
ratjaran les converses sobre intencions.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Massa de qualsevol cosa us deixarà en 
un dilema. Concentreu-vos en els canvis 

positius a la llar i fomenteu les relacions que heu 
descuidat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Poseu tot el que teniu per millorar l’en-
torn. Passeu temps a casa repassant 

coses pendents i finalitzant assumptes sense 
acabar. El que assoliu us donarà llibertat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podeu pensar en gran, però quan es 
tracta de posar en marxa plans feu-ho 

des d’un punt de vista minimalista. Utilitzeu no-
més el que us cal per assolir l’objectiu.

La Soll inaugura un nou mural 
reivindicatiu a Tàrrega
L’espai cooperatiu La Soll va inaugurar divendres un nou 
mural creat pels socis de l’entitat, Tope i David Escribà, 
a la plaça de les Nacions de Tàrrega en què es reivindica 
el territori i es fomenta l’esperit crític.

LA SOLL TÀRREGA

AJUNTAMENT DE RINER

Riner acull l’exposició ‘Grup 13:  
amistat, vocació, tradició’
La Casa Gran del Miracle de Riner va inaugurar el cap de 
setmana Grup 13: amistat, vocació, tradició, una mostra 
dedicada a l’emblemàtic col·lectiu artístic de la Catalunya 
Central i que es podrà visitar fins al 18 de setembre.

BBVA dona 13 tablets a Aspid per facilitar 
l’accés digital a persones discapacitades
El banc BBVA va fer entrega dimarts d’un paquet de 13 
tablets a l’Associació Aspid amb l’objectiu de facilitar 
l’accés digital a les noves tecnologies digitals a unes 60 
persones amb discapacitat física.

ASPID

Més de 1.100 nens participen en tallers de sostenibilitat al Pla d’Urgell
Més de 1.100 alumnes van par-
ticipar durant aquest curs esco-
lar en els tallers que han estat 
organitzats pel consell comar-
cal del Pla d’Urgell a les esco-

les i instituts del territori sobre 
sostenibilitat. 

D’una banda, es van impartir 
trenta-tres activitats dirigides 
a més de 700 estudiants sobre 

com evitar el malbaratament 
alimentari. I de l’altra, 449 nens 
van participar en 29 tallers en-
focats a fomentar la prevenció 
de residus.

ESCOLA MINYONS D’URGELL

La Fundació Espavila premia Aspros
El projecte Patis actius de la 
Fundació Aspros, en el qual 
usuaris del centre dinamit-
zen els patis d’algunes escoles 
de Lleida, va resultar un dels 
quatre guanyadors de la dese-

na convocatòria de les Beques 
Educar Fomentant l’Esforç de la 
Fundació Espavila, que es van 
entregar dijous passat al Palau 
Macaya de Barcelona. 

Durant l’acte també es va 

retre homenatge a Josep Puig 
i Cadafalch, arquitecte moder-
nista del palau en el qual es va 
oficiar la cerimònia i d’altres 
edificis reconeguts en el món 
de la cultura catalana.

FUNDACIÓ ESPAVILA

Els quatre projectes guanyadors van ser reconeguts dijous a Barcelona.


