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Alguns dels participants en la competició Robocode.

La UdL celebra la festa
major malgrat la pluja

Actuació d’una de les colles castelleres universitàries ahir al Campus de Cappont.

El Campus de Cappont va acollir ahir la dissetena edició de
la festa major de la UdL malgrat la pluja, tot i que alguns actes es van suspendre i d’altres

bocode, que va comptar amb
una trentena de participants que
van aprofundir sobre la programació de sistemes intel·ligents,
una lectura de poemes en dife-

van canviar d’ubicació o van
començar amb retard.Algunes
de les activitats que es van poder celebrar van ser una competició de robots virtuals, Ro-

rents llengües de textos de Salvador Espriu o el partit de futbol entre professors i alumnes.
D’altra banda, estava previst
que uns DJ posessin el colofó
PAERIA

final a la jornada. Fora de programa, també van actuar al
Campus Los Marracos, castellers de la UdL, amb els seus homòlegs de la URV i la UdG.

La Llar de Santa
Teresina compleix
30 anys de vida
La Llar de SantaTeresina va celebrar ahir el trentè aniversari
amb una entrega de trofeus als
socis amb més antiguitat. L’acte va comptar amb la presència
dels regidors de la Paeria Dolors
Arderiu, Rosa Ball i Paco Cerdà. La llar de Santa Teresina es
va crear l’any 1983 i està situada a la ZonaAlta de la ciutat de
Lleida.

BIBLIOTECA DE SANT BARTOMEU

RUBÉN MORENO

MAGDALENA ALTISENT

La Biblioteca d’Alpicat va celebrar
per Sant Jordi el 23è aniversari

La Pubilla i l’Hereu de Lleida,
rebuts pel president Artur Mas

Presentació d’un llibre sobre les
cartes del tarot a la Casa d’Aragó

La Biblioteca Sant Bartomeu d’Alpicat va celebrar
per Sant Jordi els 23 anys. Entre els actes, va destacar una hora del conte en què es van explicar tres
contes sobre la llegenda de Sant Jordi.

La Pubilla i l’Hereu de Lleida, ElisaVives i Joel Farran, respectivament, van ser rebuts el dia de Sant
Jordi al Palau de la Generalitat pel president,Artur
Mas.Tots dos són de Rosselló.

La Casa d’Aragó de Lleida va acollir ahir la presentació del llibre Confesiones de una bruja (Editorial Pirineo), de Conchy Cosculluela i Pilar Lachén,
sobre les cartes del tarot.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Ocupeu-vos de les responsabilitats. No
confieu que ningú s’esforci com vosaltres. La decepció us distancia i suma estrès. Completeu coses pendents i recolliu-ne beneficis.
TAURE 20-IV / 20-V.
Concentreu-vos en les relacions. Sigueu
líders. Comenceu amb el peu dret i agafeu el control. Feu suggeriments creatius i seguiu
amb els vostres plans sense esperar res a canvi.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Ajudeu els altres però no gasteu gaire.
Observeu el panorama i trobeu com
minimitzar el que s’ha de fer. Que la vostra vida
i relacions siguin simples i positives.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Ajudar els altres us porta amics. Sortiu
de l’agenda ocupada per viure alguna
cosa agradable. Passeu temps amb gent que us
interessi i construireu relacions sòlides.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Les emocions arribaran a un punt culminant si us queixeu agressivament.
Retrocediu i esforceu-vos a preparar i executar
el que esperen de vosaltres laboralment.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un canvi serà relaxant i despertarà interessos. Feu un viatge o participeu en
alguna cosa que mai abans havíeu considerat.
S’atansen l’amor i l’idil·li, disfruteu-ho.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tot té alguna cosa a veure amb contractes, diners i negociar el millor tracte. No
deixeu res a l’atzar. Prepareu-vos per oferir alguna cosa amb un gir únic i atraureu l’atenció.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Ocupeu-vos dels temes pendents que
puguin alterar la vostra forma d’avançar. Utilitzeu la imaginació i trobareu la fórmula
que ampliï les vostres possibilitats d’èxit.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les bones idees us permeten canviar
la vida positivament. Mostrar interès
per algú capaç de contribuir amb els vostres
plans us ajuda a avançar.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
L’espontaneïtat, juntament amb una
mica d’encant i pressió, us ajudarà a
trobar el camí a casa i a la feina. Deixeu que la
intuïció us guiï i complaureu qui estimeu.
AQUARI 20-I / 18-II.
Dediqueu més temps i esforç a aprendre, perfeccionar i investigar, ja que us
donarà rèdit quan arribi el moment de fer canvis personals i laborals.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si ajudeu una organització amb què heu
treballat, afavorireu la vostra posició,
despertareu la imaginació i us motivareu per explorar nous interessos. L’amor és als vostres astres.

