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Espectacle de Quim Masferrer a Rosselló
davant de més de set-cents assistents

L’OJC de Lleida va oferir un concert diumenge a l’Auditori del Conservatori del Liceu.

Concert de l’OJC a l’Auditori del Liceu
L’Orquest ra Si m fòn ic a Julià Carbonell de les Terres de
Lleida (OJC) va oferir un concert diumenge a l’Auditori del
Conservatori del Liceu de Bar-

celona, en què van interpretar
l’Obertura de Nabucco de Verdi, el Bolero i La Valse de Ravel,
i fins i tot, Jota, una estrena del
compositor lleidatà David Es-

ajuntament de rosselló

terri. D’altra banda, van concretar dos nous projectes pedagògics dirigits als estudiants
de primer i últim curs de Grau
Professional.

Més de 700 veïns i veïnes de Rosselló van rebre dissabte
passat Quim Masferrer, del programa El foraster de TV3,
i l’espectacle Bona gent al Casal Rossellonès, en un acte
organitzat per l’ajuntament.
consell comarcal de l’urgell

salut lleida

Assessorament als ajuntaments de
l’Urgell per redactar plans d’igualtat
Actuació del grup
Sardanista de Balàfia

El grup Sardanista de Balàfia va actuar dijous passat per als usuaris
i usuàries de la Residència Assistida per a Gent Gran Lleida-Balàfia, amb versions de diferents cançons.

L’àrea d’Igualtat del consell comarcal de l’Urgell ha ofert
assessorament per redactar el pla d’igualtat dels ajuntaments de la comarca i aquests dies s’ha desplaçat a Bellpuig, Agramunt, Verdú i la Fuliola.
aspid

Aspid, guardonada
per un projecte de
prevenció de l’ictus
Aspid ha estat guardonada per la
Fundació AMA amb un premi dotat amb 6.000 euros pel projecte
Abordatge integral a l’ictus: un
programa de salut comunitària.
La iniciativa preveu accions de prevenció de l’ictus especialment entre
les persones adultes, i també inclou
programes per aconseguir millores
funcionals en les persones que ja
l’han patit.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Accelereu les coses si creieu que us ajudarà, però no prengueu dreceres. Algú
us enganyarà respecte a una regla o regulació
que heu de saber abans de comprometre-us.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
La forma en què tracteu les persones
amb què treballeu marcarà la diferència.
Si sou generosos amb els elogis, oferiu suggeriments sòlids. L’amor és a les estrelles.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Penseu abans d’actuar. Una situació que
us desorienta, sumat a algú que us està
enganyant, us empenyerà en una direcció en la
qual no us hauríeu de dirigir.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Reviseu els apunts i superareu qualsevol
examen personal. No us entretingueu
en grans treballs, aneu al gra i tindreu èxit. Culmineu els esforços de tants mesos.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si preval la incertesa, retrocediu. Reviseu els detalls, analitzeu les oportunitats i preneu decisions basades en el que descobriu. L’observació us ajudarà a decidir.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Qüestioneu-ho tot i a tothom. Reuniu
dades i poseu l’energia necessària per
anar una mica més lluny. Com tracteu situacions,
persones i projectes marcarà la diferència.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Obtindreu una perspectiva diferent de
la vida, on voleu anar després i com us
veieu passant el pròxim capítol de la vostra vida.
Si trobeu pau i felicitat, viviu el vostre somni.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compliu els vostres plans, independentment del que els altres facin o diguin.
Considereu les vostres opcions si l’avorriment us
molesta. Busqueu formes de diversificar-vos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Parleu, feu la vostra i no confieu en ningú que us rondi o sigui massa afalagador. Us decebreu si deixeu detalls essencials en
mans d’una altra persona.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Interactueu amb persones que tinguin
alguna cosa interessant per oferir. Algú
amb qui us trobeu us despertarà interès i us demanarà que feu canvis a la vostra vida.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Preneu decisions que s’adaptin al vostre
horari i considereu els plans. Si deixeu
que algú us tempti amb una cosa que sembla
massa bona per ser certa, us decebreu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Mantingueu la calma, abordeu les situacions amb cura i feu-vos responsables
de les vostres accions. Haureu de prendre decisions que poden dur problemes o una treva.

