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Sessió formativa sobre noves
tecnologies en l’àmbit de la cuina
L’empresa lleidatana 9 Grup va presentar ahir la seua primera aula de formació, amb una sessió formativa sobre noves tecnologies en l’àmbit de la cuina. Hi van participar
una vintena de professionals de l’escola d’Hostaleria.

El barri de Pius XII-Germanor comença la setmana cultural i la festa major
La setmana cultural i de la festa major del barri de Pius XIIGermanor de Lleida va començar ahir amb el pregó inaugural,
a càrrec del regidor de la Paeria

Torrefarrera bateja Bernat Ferrer, el seu
primer gegant, i celebra una cercavila
Uns 300 grallers i geganters, i molt públic, van celebrar
diumenge el bateig del primer gegant deTorrefarrera, Bernat Ferrer. Els seus padrins van ser Lluís el Pescador, del
Centre Històric, i Doctora Castells, de Cappont.

Jesús Castillo. Aquest va basar
el discurs en l’educació en valors i en va destacar alguns, com
l’amistat, el respecte, la col·laboració i la solidaritat, que “con-

tribueixen al desenvolupament
de les societats i del barri i a fer
ciutat”. Xerrades, jocs infantils
i activitats esportives seran els
actes principals de la setmana.

L’Acadèmia Mariana
de Lleida acull la
trobada de missioners
L’Acadèmia Mariana va acollir el
cap de setmana passat la 15a edició de la tradicional trobada de missioners i familiars de missioners. Entre ells hi havia la germana dominica MariaTeresa Calzada, que porta a terme el seu servei missioner a
l’Argentina; Julio Enrique Galvis,
colombià que exerceix de rector a
Alcarràs; i Manolo Fortuny, jesuïta de Mallorca establert al Txad.

Entrega d’orles de
l’institut Josep Vallverdú
de les Borges Blanques
Al voltant de 600 persones, entre
alumnes, personal docent i familiars, van participar divendres passat en l’acte d’entrega d’orles de final de curs de l’institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Els
protagonistes de la celebració van
ser un centenar d’estudiants que
acabaven quart d’ESO, segon de
batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà.

L’Associació Terres del Marquesat
visita els santuaris de Pinós i el Miracle
Un total de 23 persones de l’Associació Terres del Marquesat van visitar el cap de setmana els santuaris de Pinós i el Miracle, al Solsonès, on es considera que hi ha el
centre de Catalunya, a la imatge.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Heu de resoldre un problema que teniu a casa. Considereu fer una mudança si us ajuda a progressar en l’àmbit professional.
TAURE 20-IV / 20-V.
Penseu pel vostre compte i feu preguntes si algú intenta influir en les vostres accions. Un amic o parent tindrà un paper
important en una decisió. Trobada romàntica.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Creix la ira a causa d’un malentès o
d’algú que oblida una promesa. Afronteu el problema i feu el que calgui. Canvieu
d’opinió.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Aprofiteu qualsevol oportunitat de fer
alguna cosa original. Viatgeu a un indret que us intrigui i fareu un descobriment important. L’amor es destaca.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Eviteu ser massa generosos o gastar en
articles de luxe. Limiteu-vos a productes bàsics i feu tot el que sigui possible per utilitzar les vostres habilitats.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Atraureu atenció si ajudeu els altres. La
vostra reputació millorarà gràcies a la
vostra bondat, preocupació i sinceritat quan doneu un cop de mà als que estimeu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Eviteu les discussions. Si algú vol enfrontar-se amb vosaltres, eludiu-lo. Els
compliments dels altres us ajudaran a sentir-vos
més bé.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Participeu en una activitat que no hàgiu fet abans o programeu un viatge
que us porti a una destinació única. És un bon
moment per a l’amor.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No espereu: realitzeu ara els canvis que
facilitin alguna cosa que us agrada fer.
Podeu guanyar diners si useu les vostres habilitats. Oferiu un servei que ajudi els altres.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Una empresa unipersonal passa per un
bon moment. No us precipiteu a l’hora de compartir els sentiments amb algú. Estudieu cada angle d’una situació.
AQUARI 20-I / 18-II.
Divertiu-vos i involucreu-vos en un
projecte. Els desafiaments físics us reduiran la tensió i us prepararan per a una trobada amb gent competitiva.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Analitzeu la vostra situació financera i
considereu noves maneres d’invertir.
Elaboreu una idea creativa i sabreu convertir-la
en diners.

