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La sisena caminada El Voluntariat en
Marxa reuneix un centenar de participants
Un centenar de participants es van congregar ahir a la
caminada popular de deu quilòmetres El Voluntariat en
Marxa per donar a conèixer el treball solidari d’aquest
col·lectiu. Es va oferir un esmorzar amb xocolate i sortejos.
A. BELLPUIG

Visita familiar a l’exposició de Pichot de CaixaForum Lleida
Mig centenar de persones van
participar ahir en les visites
familiars a l’exposició D’Els 4
Gats a la Maison Rose de Ramon Pichot de CaixaForum

Exposició de Josep Maria Miró Rosinach,
a la casa de Cultura de Bellpuig
La casa de la Cultura de Bellpuig acull una exposició de
Josep Maria Miró i Rosinach El Pintor de la Segarra, que
recorda i homenatja aquest artista en el desè aniversari
de la seua mort. La mostra conté trenta obres.
LINA HUYE/ UNIVERSITAT DE LLEIDA

Lleida, que exhibeix seixanta-quatre peces d’aquest artista
destacat de finals del segle XIX.
La mostra es podrà veure fins
al pròxim 22 de juliol, i proposa

un itinerari vital i artístic del
pintor, des del modernisme de
Barcelona fins a la bohèmia parisenca a Montmartre, passant
per Cadaqués, lloc d’inspiració.
ESMERALDA FARNELL

Trobada de colles de
Gegants a la fira de la
Floració de Miralcamp
Una desena de colles de gegants de
les comarques lleidatanes van participar ahir en la cinquena edició de
la Festa de la Floració. La mostra
va comptar amb un ventall d’activitats relacionades amb la floració
de la poma i la pera. La jornada
d’ahir també va tenir passejos amb
carruatges, un vermut musical i
una demostració d’elaboració de
sabó artesà.
FELIX MATEU

Gimcana canina en
benefici de l’entitat
Els Amics del Segrià
L’entitat Els Amics del Segrià va
organitzar ahir una gimcanna canina en la qual els participants van
poder passejar per la Mitjana realitzant diverses parades al recorregut marcat, en què les mascotes
van ser obsequiades amb un joguet.
La trobada també va comptar amb
un concurs de fotografia i el sorteig
de regals entre tots els que hi van
participar.

Una trentena de persones visiten la
Fundació Alicia per reutilitzar aliments
Un total de trenta-una persones van visitar ahir la Fundació Alicia per aprendre a reutilitzar aliments. La visita
formava part dels actes de la vuitena setmana de la Sostenibilitat organitzat per la Universitat de Lleida.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Defenseu les vostres creences, però no
menyspreeu la resta en el procés. La
diplomàcia i els suggeriments positius us ajudaran a assolir el vostre objectiu més ràpid.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Decidiu-vos a relaxar-vos i passar temps
amb les persones amb qui us agrada
estar. Podeu obtenir una perspectiva diferent del
que és més important.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Respecteu les regles. Un canvi subtil
que pugui influir en la declaració d’impostos o en les despeses mensuals general resultarà complicat. Parleu amb un expert.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Penseu abans d’actuar. Us sentireu
temptats d’involucrar-vos en quelcom
per la gent, no pel que se us ofereix. És millor que
sigueu espectadors, no participants.

TAURE 20-IV / 20-V.
Apreneu tot el que pugueu abans d’entaular un debat o involucrar-vos en una
cosa que us consumeix temps o diners. L’optimisme serà fonamental.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu que les emocions us tapin
els dubtes. Penseu en les preguntes i
feu modificacions en funció del que tingui més
sentit. No exagereu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Expresseu com us sentiu i sabreu on
sou. Les preguntes directes cridaran
l’atenció i us ajudaran a arribar a conclusions que
us seran útils per aconseguir un canvi.

AQUARI 20-I / 18-II.
Us veureu atrapats entre el que heu de
fer i el que voleu fer. Eviteu prendre una
decisió precipitada i considereu com les vostres
accions afectaran altres persones.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Penseu dos vegades abans d’assumir la
responsabilitat d’una altra persona. És
millor fer suggeriments que prendre el control.
Feu ajustaments que us ajudin a estalviar diners.

VEGRE 23-VIII / 22-IX.
No espereu que algú més faci una jugada. Utilitzeu el sentit comú i tindreu
èxit a l’hora d’assolir els objectius. Es poden
aconseguir guanys personals.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sentireu la necessitat de tornar a connectar-vos amb algú del passat. El desig
de canvi confirmarà que encara anheleu l’aventura. Es requerirà sentit comú.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Reviseu les opcions i preneu decisions
que us serveixin a vosaltres, no a una
altra persona. Fer un canvi per la raó equivocada
acabarà causant ressentiment.

