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David Carabén, líder de Mishima, en el 25
aniversari de la biblioteca de Mollerussa
Unes 120 persones van assistir dijous al concert de David
Carabén, líder de la banda Mishima, al Centre Cultural
de Mollerussa, una de les activitats del 25 aniversari de
la Biblioteca Comarcal Jaume Vila.
IEI

Escolars davant de la caravana de revistes i digitals en català, a la parada de les Avellanes.

La caravana ‘iQUIOSC’ distribueix
més de 4.500 revistes a Lleida
Xarrada científica a l’IEI del divulgador
Carlos Briones sobre l’origen de la vida
El científic del CSIC Carlos Briones (a l’esquerra a la foto), doctor en Ciències i llicenciat en Química, va oferir
dijous a l’IEI la conferència la recerca de l’origen de la
vida, presentada per Ferran Badia, professor de la UdL.

L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC)
va destacar ahir l’èxit de la caravana iQUIOSC.cat en ruta,
que durant tres setmanes entre el setembre i el novembre
ha recorregut deu localitats de
les comarques de Lleida. Una
ruta amb parada mensual en
quatre municipis de l’Alt Ur-

gell (Organyà, Coll de Nargó,
Peramola i Bassella), un del Pallars Jussà (Isona) i cinc de la
Noguera (Àger, les Avellanes i
Santa Linya, Algerri, Térmens i
Penelles). El president d’aquesta
associació d’editors de revistes i
digitals en català, Germà Capdevila, va explicar que “durant
aquest circuit hem distribuït
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amb la caravana més de 4.500
revistes, una xifra que seria més
alta si la meteorologia d’aquesta última setmana hagués estat
millor.” Capdevila va afegir que
“l’acollida d’ajuntaments i veïns
ha estat immillorable. Les escoles també s’hi han implicat i tots
ens han rebut amb els braços
oberts”.

L’Associació Alba de
Tàrrega obté el premi
Josep Maria Piñol per
la seua trajectòria
L’Associació Alba de Tàrrega va
rebre dijous passat el premi Josep Maria Piñol de la Fundació
Acció Solidària contra l’Atur, en
reconeixement a la seua trajectòria com a centre especial de
treball. El passat 2020 comptava
amb 145 treballadors entre les
diferents entitats que formen el
CET, en el qual destaca l’obrador de galetes El Rosal. El premi
està dotat amb 10.000 euros i
una peça de ceràmica de Rosa
Amorós.

Els dinosaures ‘prenen’ l’Eix Comercial
L’empresa lleidatana de sabates Yellow Shop va treure
dinosaures a l’Eix Comercial amb bosses de la seua botiga
com a part de la campanya de promoció del Black Friday.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu servir fonts confiables i verifiqueu
la informació que reuniu. Tenir una visió
realista del que és possible us ajudarà a superar
els perills de la incertesa.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Feu temps per a la gent que us posa un
somriure a la cara. Com gestioneu o
compartiu la llar prepararà l’escenari per al que
obtingueu a canvi.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Quedareu decebuts si confieu en algú
que promet molt i no fa res. Preneu el
control posant pensaments en una cosa que
millori la vida casolana.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sigueu directes i evitareu que algú us
tregui de context. Feu el que heu de fer
i compliu les promeses. El canvi és inevitable;
sigueu part de la solució.

TAURE 20-IV / 20-V.
Aprofiteu el moment i traieu avantatge
de qualsevol oportunitat que se us presenti. Ser capaços d’avaluar i fer una jugada
mostrarà força i coratge.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Milloreu les possibilitats d’avançar millorant les qualificacions. Aneu a cursos,
assistiu a una funció de treball en xarxa o reuniu-vos amb qui compartiu talents.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Una actitud reservada evitarà una escena emocional. No us involucreu en
una aliança d’empreses. Les despeses compartides causaran preocupació i ansietat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Aferreu-vos als pensaments. El temps
està del vostre costat i assegurar que
l’estratègia produeix el resultat que desitgeu és
el que més us convé. Descanseu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Mantingueu la pau. No tragueu conclusions precipitades ni preneu res ni ningú per descomptat. És millor no tractar els assumptes emocionals ara.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Augmentaran els problemes si no us
poseu d’acord amb algú proper. Considereu com podeu solucionar un problema domèstic reorganitzant l’entorn.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Parleu poc i feu molt. Guardeu-vos els
pensaments i enfoqueu-vos a assolir el
que voleu aconseguir. No permeteu que les emocions us confonguin.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Afloraran les emocions si no podeu avenir-vos amb algú que estimeu. Ompliu
el dia amb activitats que requereixin desafiaments físics i evitareu un debat emocional.

