36

SOCIETAT Gent

GUIA

SEGRE
Dimarts, 17 de març del 2015

ÒSCAR MIRÓN

Poesia lleidatana,
a la Biblioteca
Pública

G.T.P.

La Biblioteca Pública de Lleida va
acollir ahir l’activitat literària 21 x
XXI, en què Eduard Batlle va presentar de forma amena obres de 21
poetes lleidatans contemporanis.
ÒSCAR MIRÓN

La nord-americana Nancie Atwell guanya el ‘Nobel’ de l’ensenyament
Un milió de dòlars com a premi a la seua feina de docent. La
nord-americana NancieAtwell
va guanyar diumenge el considerat Nobel de l’ensenyament,

el premi GlobalTeacher, que es
va entregar al fòrum Global
Education & Skills a Dubai, davant d’una audiència entre la
qual es trobaven Mohammad

al-Maktum, primer ministre
dels Emirats Àrabs, i l’expresident dels EUA Bill Clinton. El
saragossà César Bona va quedar entre els 50 finalistes.
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Setmana Cultural
al Centre Cívic
dels Magraners

El Centre Cívic dels Magraners de
Lleida va acollir ahir la inauguració de la Setmana Cultural i commemoració del 25 aniversari del
Grup de Dones d’aquest barri.
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Trobada de puntaires a les Borges amb més de 800 participants
Caminada a
Torrefarrera
contra el càncer

Unes 140 persones van participar
dissabte en la IV Caminada Popular de Torrefarrera a Malpartit, en
què es van recaptar 190 euros per
a l’associació local contra el càncer.

El Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques va acollir diumenge la divuitena trobada anual
de puntaires de la capital de les
Garrigues, en la qual van par-

ticipar més de 600 puntaires i
uns 200 acompanyants procedents d’un centenar de localitats de tot l’Estat, com Guadalajara, Gijón, Martorell o ManORFEÓ LLEIDATÀ

resa, així com de tots els pobles
de la comarca.Al pavelló es van
instal·lar parades amb material per a puntaires, joies i artesania.

Intercanvi coral de
Lleida i Cervera
Les corals de Vailets i Xiquets
de l’Orfeó Lleidatà van rebre
diumenge la visita de la Coral
Infantil Nova Cervera en una
trobada que va reunir més de
110 joves cantaires a l’escenari de l’Auditori Enric Granados
de Lleida. La coral de la capital de la Segarra va tornar així la visita dels lleidatans el mes
passat a Cervera.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mantingueu una ment oberta i escolteu amb compte el que es digui. Algú
retindrà informació si no pregunteu directament.
TAURE 20-IV / 20-V.
No ignoreu la intuïció quan es tracti
d’una relació amb els altres. Confieu en
els vostres propis sentiments, no en el que algú
desitja que penseu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No admeteu responsabilitats addicionals si us obstaculitzen a obtenir les
metes. La confusió al tractar assumptes personals amb altres persones us porta problemes.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Tingueu cura dels negocis. No deixeu
que una discussió o debat influeixi en
el vostre humor o us costi temps valuós que
hauríeu d’estar fent servir a ser productius.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Completeu el que us vau proposar i
entreu en acció directament. Podeu alterar les vostres circumstàncies si sou persistents
i entreu de seguida en acció.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Concentreu-vos a millorar. Uniu-vos a
un club o compreu una bona cinta
d’entrenament. Si desitgeu ser millors, us prendrà temps, esforç i dedicació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tracteu ràpidament els temes emocionals i evitareu una situació estressant.
Una actitud oberta us atansarà a algú amb qui
desitgeu treballar o passar més temps.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No deixeu que els canvis d’últim minut d’algú altre us treguin del joc. Sigueu imaginatius i treballeu amb el que us hagin donat.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Aconseguiu adreces, informació o instruccions d’una font confiable. Les de
segona mà no són de confiança i podrien portar-vos a pèrdues o vergonya.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Eviteu barrejar-vos en una societat monetària amb algú poc confiable. Considereu com podeu utilitzar la informació que rebeu per avançar pel vostre compte.
AQUARI 20-I / 18-II.
Teniu el necessari per avançar i hauríeu de tirar endavant els plans amb
confiança. Discutiu algunes idees que potser puguin millorar el futur personal i professional.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Precaució i observació seran necessàries si desitgeu evitar la reticència d’algú a deixar-lo tirar endavant. Escolteu els consells que us donin.

