42

SEGRE
Divendres, 27 de maig del 2016

SOCIETAT Gent

GUIA
INS CANIGÓ

Cinc alumnes de l’institut Canigó
d’Almacelles, entre els millors de la Cangur
Cinc alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO (Joel Cortadellas, Pol
Comella,Arnau Cortadellas, Marc Cruz i Xavier Nadal)
de l’institut Canigó d’Almacelles es van classificar a l’abril
entre els millors de Catalunya de la Prova Cangur.
SUSANA SOLANS

Una usuària de la residència Joviar de Lleida donava menjar ahir al fill d’un cuidador.

Guarderia especial a la residència Joviar
Una trentena dels 86 ancians
que viuen a la residència Joviar
de Lleida participen, des de fa
dos anys, en un projecte intergeneracional en el qual cuiden
els set fills dels treballadors que

actualment acudeixen a la guarderia que el centre va crear el
2010. Allà, els donen menjar
i participen amb ells en diferents activitats amb l’objectiu
de fomentar un envelliment ac-

tiu. L’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (Acra)
va visitar ahir aquest servei
per presentar-lo als seus socis en el marc d’unes missions
empresarials.

Estudiants de l’INS de Tremp gaudeixen de
l’exposició ‘Art of the brick’ a Barcelona
Un grup d’alumnes de l’Institut de Tremp es va traslladar
dimecres a Barcelona per visitar el Museu Egipci i, posteriorment, a l’exposició Art of the brick que es troba a
la mateixa ciutat.
AJ. DE LES BORGES BLANQUES

Les Borges Blanques culmina aquest cap
de setmana les jornades de l’oli
Les primeres jornades de l’oli acaben aquest cap de setmana a les Borges Blanques amb un maridatge d’oli, pa i
xocolata a l’Espai Macià i una gimcana organitzada per
l’Associació Nereu.

Alumnes de l’Escola Arrels de Mollerussa visiten el CIM de Vila-sana
E l s a lu m ne s de c i nquè de
Primària de l’escola Arrels de
Mollerussa van visitar ahir el
Centre d’Immersió Audiovisual
de Vila-sana, on es desenvolu-

pen una sèrie d’activitats pedagògiques, sobretot pel que fa a
l’àmbit educatiu, a fi de veure
les diferents projeccions sobre
l’Estany.

L’alcalde de la població va
acompanyar els visitants. Finalment, els alumnes també van
tenir l’ocasió de visitar el circuit
de BMX del municipi.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Les vostres idees i esforços innovadors
us ajudaran a produir importants canvis
en la vostra vida personal i econòmica. Treballeu
en xarxa, negocieu i celebreu. L’amor millorarà.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Feu una aturada per reflexionar sobre
el passat i trobar noves maneres de
planejar el futur. Un enfocament enginyós per
ajudar els altres encoratjarà una societat.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sortiu i reuniu-vos. Com més gent trobeu, més ben informats estareu. La
preparació pot produir els canvis que voleu fer.
Busqueu el creixement personal.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu canvis positius a casa que agradin
a aquells amb qui viviu i us facin estalviar diners. Impermeabilitzar us pot estalviar
futures reparacions.

TAURE 20-IV / 20-V.
Escolteu i apreneu. Mantingueu les
emocions sota control i observeu com
viuen els altres. Una filosofia diferent tindrà alguna cosa a oferir-vos per millorar la vida.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Teniu les condicions per captar l’atenció
i que us garantiran suport. És el que feu
el que marcarà la diferència, de manera que estalvieu paraules i entreu en acció.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Suprimiu qualsevol problema emocional abans no tingui temps de créixer.
Ocupar-se dels negocis i complir les promeses
us permetran fer una cosa singular.

AQUARI 20-I / 18-II.
Planegeu una sorpresa per a algú que
us estimeu o bé feu canvis a casa que
acostin més la família. Una aventura romàntica
us portarà a plans interessants.

BESSONS 21-V / 20-VI.
És l’hora d’apujar el volum i fer que les
coses succeeixin. Les millores personals
us portaran a una relació més saludable amb la
gent amb qui us agrada estar.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu eleccions basades en suggeriments
realistes. No deixeu que una idea irreal
us empenyi a una missió impossible. Un pla sòlid
us portarà a la meta.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No seguiu la multitud ni cregueu tot el
que sentiu. És important centrar-se en
els canvis que voleu fer i alimentar les relacions
que signifiquen més per a vosaltres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Feu un pas cada vegada. No feu grans
canvis sense investigar els tràmits que
esteu considerant. Prendre decisions basades en
enraonies us portarà a la discòrdia.

