
44 GUIA
SEGRE

Dissabte, 22 de febrer del 2014

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Sospiteu de qui mostri tendències
competitives. Observeu els vostres in-

teressos i no deixeu tasques sense acabar. Un as-
sumpte relacionat amb la llar porta canvis.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Verifiqueu què passa en la vostra co-
munitat. Uniu-vos a un grup que aug-

mentarà el vostre coneixement de diferents cul-
tures. Parleu amb qui pugui ajudar-vos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
La desil·lusió pel que fa a una ocupa-
ció o la relació amb una persona amb

qui treballa crearà confusió i portarà errors. Res-
pecteu la veritat i mantingueu les explicacions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Gaudiu del que us ofereixla vida. Feu
un curs creatiu o aneu a una conferèn-

cia que us estimuli a abordar un nou passatemps
o a fer altres amics.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
El malbaratament emocional serà la
vostra ruïna. No sentiu que heu de pa-

gar per altres o comprar regals per mantenir la
vostra posició. Visiteu un lloc desconegut.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Voleu fer canvis a casa, però primer trac-
teu els assumptes emocionals. Compar-

tir els plans us fa guanyar el suport necessari per
tranformar les vostres idees en realitat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No comenceu res llevat que tingui
aprovació i plans factibles. Massa gran,

costós i molta gent participant porta a la derro-
ta. És millor anar sol.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No deixeu que el passat us impedeixi
enfrontar els assumptes actuals. Poseu

més temps i esforç a casa, família i les relacions
importants.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Poseu entusiasme i molta energia en
una cosa constructiva. Fer la diferència

per a la vostra comunitat o alterar casa vostra per
acomodar-la a un pla millorarà el vostre veïnat.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No establiu la necessitat d’actuar ràpi-
dament. Avalueu la vostra situació i

trobareu unamillor ruta a l’èxit. Reserveu temps
per fer alguna cosa que us faci sentir millor.

AQUARI 20-I / 18-II.
Actueu segons els vostres principis i
opinions. Un canvi d’actitud pel que fa

a assumptes de diners us porta a una oportuni-
tat inesperada.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Escolteu el que es digui. La incertesa a
causa de la informació pobra us costa-

rà massa si us afanyeu a fer unmoviment. Espe-
reu que algú canviï de plans.

SOCIETATGent

MAGDALENA ALTISENT

Constitució de noves parelles lingüístiques a Lleida
❘ LLEIDA ❘ La sala Paulo Freire de
l’Institut Municipal d’Educació
de Lleida va acollir ahir la pre-
sentació i constitució de 28 no-
ves parelles lingüístiques del

programa Voluntaris per la
Llengua que promou el Con-
sorci per la Normalització Lin-
güística. L’acte es va celebrar
coincidint amb el Dia Interna-

cional de la Llengua Materna,
que a Lleida es va celebrar al
Teatre JulietaAgustí amb l’es-
cenificació d’un retaule teatral
protagonitzat per personatges

de diferents països encarnats
per alumnes del Centre de Nor-
malització. En el marc d’aques-
ta celebració, la Unesco va ad-
vertir que més de la meitat dels

gairebé 7.000 idiomes que es
parlen al món (corresponents
a un 4% de la població) proba-
blement desapareguin en po-
ques generacions.

L’Institut Municipal d’Educació de la Paeria va acollir ahir l’acte de presentació i constitució de 28 noves parelles lingüístiques del programa ‘Voluntaris per la Llengua’.

UDL

ROTARY CLUB LLEIDA

PAERIA

Setmana Cultural del Conservatori
L’Auditori Enric Granados va acollir ahir la festa de clau-
sura de la Setmana Cultural del Conservatori de Lleida,
amb l’entrega de diversos premis (a la foto) i una can-
tada a càrrec dels cors i orquestra simfònica del centre.

Vuitbicicletes
per a personal
de laUdL
ElVicerectorat de Cam-
pus de la UdL ha adqui-
rit vuit bicicletes per a
ús del personal. Ahir
membres de la comis-
sió deMediAmbient en
van traslladar 6 des
d’ETSEA a la resta de
campus: Cappont, Rec-
torat i Ciències de la
UdL, on s’ha habilitat
un espai per dipositar-
les.

LauraDomínguez,
guanyadora del premi
del Rotary Club Lleida

Laura Domínguez, del col·legi
Episcopal, és la guanyadora de
la cinquena edició del premi Pro-
tagonistes del Demà del Club
Rotary Lleida.AgustíAlbalat va

quedar en segon lloc. L’acte d’en-
trega va tenir lloc dijous a la clí-
nica ILO. La guanyadora disfru-
tarà d’una estada estiuenca en
un altre país europeu.

PAERIA

Dones de Sucs
en un taller
d’autoprotecció
Un grup de dones de
Sucs van prendre part
ahir al taller d’autopro-
tecció que imparteix la
Guàrdia Urbana de
Lleida.
Els agents els informen
de consells, estratègi-
es i tècniques d’auto-
protecció, d’autodefen-
sa i de seguretat perso-
nal, tant en l’espai pú-
blic com privat.


