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El director de la Fundació La Marató (tercer per la dreta), Lluís Bernabé, amb els participants de la presentació d’ahir.

La Marató mostra la implicació de les comarques de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Un de cada dos homes
i una de cada tres dones patiran un càncer durant la seua
vida. Aquest és un dels motius
pels quals l’edició de La Marató d’aquest any està dedicada

a aquesta malaltia. L’edifici
docent de la Facultat de Medicina de la UdL va acollir ahir
la presentació de les activitats
que s’efectuaran a Lleida per a
aquesta edició, la número 27.

El president de la fundació,
Lluís Bernabé, va explicar que
a les comarques lleidatanes
acolliran més de 300 sessions
divulgatives dirigides a tothom
i més de 350 actes per recaptar

COOPERATIVA D’ARTESA DE SEGRE

Tast de vins amb
Tomàs Molina a
Artesa de Segre
El Celler del Montsec,
de la Cooperativa d’Artesa de Segre, va organitzar dijous un tast de
vins amb més dos-cents
assistents. El meteoròleg Tomàs Molina va
parlar de l’evolució climàtica de la comarca
i el sommelier Jaume
Gaspà va presentar un
nou vi.

fons en més d’un centenar de
municipis lleidatans. “Aquestes dades, segons les vaig dient, queden desfasades, perquè cada hora s’hi van sumant
més iniciatives i sessions.” En

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR

Premi a les
iniciatives contra
l’atur d’Ilersis
La fundació Ilersis ha
estat guardonada amb
el premi al Foment de
l’Ocupació Josep Maria Piñol. Valorat en
10.000 euros, el reconeixement d’Acció
Solidaria contra l’Atur
premia les millors iniciatives en la lluita contra l’atur i a favor del
treball digne.

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Cicle sobre
demències a
les Borges

la presentació van participar
voluntaris, investigadors i organitzadors lleidatans que van
explicar el que significa per a
ells participar en aquesta iniciativa solidària.

El CAP de les Borges acull el programa Cuidador
Expert de Catalunya, que aquest any es dedica a les
demències. Aquesta activitat promou canvis d’hàbits
a partir de l’intercanvi d’experiències amb altres
cuidadors de persones amb deteriorament cognitiu.

MAGDALENA ALTISENT

Promotors
culturals, a la
Panera de Lleida

El Centre d’Art la Panera de Lleida va acollir ahir
una trobada de responsables d’instal·lacions culturals de Catalunya i de promotors culturals de Lleida
per debatre sobre la connexió entre espais artístics i
l’impuls de projectes de creació sostenibles.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No limiteu el que podeu fer a causa
d’algú que està provant de controlar-vos o manipular-vos. Mireu les perspectives
disponibles i enfoqueu-vos als canvis.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Busqueu una sortida creativa. Fer alguna cosa per a algú us portarà alegria i
un sentit d’assoliment. La dedicació i la lleialtat
us ajudaran a guanyar-vos el respecte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Si no esteu contents amb algú o alguna
cosa digueu-ho. L’única manera de solucionar un problema és parlar de les possibilitats
i les millors solucions. El canvi comença.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Qüestioneu despeses i considereu com
reduir costos o establir un pressupost
quan es tracta de comprar regals. Si no aneu amb
compte, algú us prendrà diners.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si teniu dubtes sobre del que voleu fer,
us quedareu enrere. Seguiu els vostres
plans i feu els ajustaments necessaris. Sentiu-vos
orgullosos d’assolir l’objectiu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els viatges d’un dia, visitar un amic o
explorar llocs en els quals mai heu estat
canviaran la forma en què avanceu. Una relació
personal us farà pensar.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Exploreu una cosa que us intriga. Amb
un parell d’ajustaments, podeu convertir la vostra vida en el que voleu que sigui. Un
vell amic us ajudarà a assolir objectius.

AQUARI 20-I / 18-II.
Considereu el que voleu fer i establiu
un pla sòlid abans de començar. Les
vostres opcions són més grans del que creieu i
les possibilitats obriran una finestra.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Establiu un pressupost abans d’anar de
compres. Gastar emocionalment o provar de comprar amor amb regals luxosos us posarà en una situació econòmica difícil.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en esdeveniments o activitats que us treguin de casa. Un esforç
d’equip us atansarà a les persones que gaudeixen
dels mateixos passatemps que vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Evitar situacions que poden portar a
una trobada incòmoda ajudarà a evitar
una disputa. Els vostres millors resultats provindran de projectes de superació personal.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Mantingueu la vida simple i veraç. L’exageració portarà a problemes i fer promeses poc realistes causarà un estrès excessiu.
Concentreu-vos en les vostres necessitats.

