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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Establiu una rutina que us ajudi a pro-
duir canvis físics, econòmics o emocio-

nals favorables. Planegeu passar més temps amb 
la família propera.

TAURE 20-IV / 20-V.
Ajudar un amic serà una experiència 
d’aprenentatge que us atansarà més, 

sempre que no deixeu que interfereixin les vos-
tres emocions o domini la crítica.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sortiu amb gent que us interessa, però 
no us permeteu errors ni oferiu infor-

mació que pugui ser utilitzada en contra vostra. 
No actueu si no veieu clares les opcions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Si assistiu a un esdeveniment d’indús-
tria us donaran informació valuosa. 

Escolteu atentament i aguanteu la pressió. Bus-
queu la solució menys òbvia i triomfareu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No jugueu amb la gent que està en una 
posició d’autoritat. Feu el que s’espera 

de vosaltres i evitareu problemes. Enfoqueu-vos 
en les millores personals.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No feu canvis personals fins que sentiu 
que tot és al seu lloc. Algú que té plans 

diferents dels vostres farà difícil avançar si no 
esteu preparats.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Mantingueu simple la vostra vida i clars 
els pensaments. No deixeu que ningú 

posi paraules en boca vostra ni us empenyi a una 
discussió que no voleu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La vostra capacitat de fer bon ús dels 
coneixements i l’experiència us ajudarà 

a sortir-vos amb la vostra quan hàgiu de tractar 
amb els altres. Abraceu la singularitat.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Tractar amb amics o familiars pot portar 
dificultats inusuals. Preneu-vos temps 

si heu de complir una determinació urgent. 
Afrontareu emocions intenses.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Concentreu-vos en el que podeu fer per 
als altres. Com més doneu, més lluny 

arribareu. És evident una societat que pot alterar 
el futur. Les vostres idees seran ben rebudes.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu alguna cosa bonica per a la gent de 
la vostra vida. Si realment voleu, podeu 

fer un canvi cap a la bona direcció. Si voleu assolir 
les metes, heu de creure en vosaltres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Busqueu un negoci petit o un passa-
temps creatiu. Les vostres converses 

amb amics us donaran aliment per a la ment. 
Algú proper us sorprendrà.

Debat en el centenari del servei de 
farmàcia de l’hospital Santa Maria
Diversos professionals van participar dijous en un debat, 
celebrat al Rotari Club Lleida, sobre la història i els reptes 
futurs del servei de farmàcia de l’hospital Santa Maria de 
Lleida ara que compleix el centenari.

CLuB roTArI LLEIDA

MAgDALENA ALTISENT

Jornada sobre la nova llei d’igualtat de 
tracte per incorporar l’opinió ciutadana
La Diputació de Lleida va acollir dijous a la tarda la pre-
sentació del projecte de la nova llei d’igualtat de tracte i 
no-discriminació, que pretén incorporar les aportacions 
de la ciutadania i les associacions.

Diplomes d’un concurs d’anglès per  
als alumnes del Mater Salvatoris
Els alumnes de cinquè de Primària a quart d’ESO del 
col·legi Mater Salvatoris de Lleida han rebut els diplomes 
per la seua participació en la novena edició del Concurs 
d’Anglès Interescolar de Catalunya (The Fonix 2016).

CoL·LEgI MATEr SALVATorIS

Premi a un treball lleidatà sobre la cronicitat en els serveis socials
El Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya ha premi-
at una proposta d’investigació 
de nou treballadores socials de 
Lleida per conèixer el perfil de 

les persones i famílies en situ-
ació de cronicitat en els serveis 
socials, la qual cosa genera de-
teriorament en les relacions. El 
projecte, que dijous va rebre el 

Premi de Recerca de Treball So-
cial Dolors Arteman, té l’objec-
tiu de desenvolupar una eina 
per a la intervenció social amb 
aquestes famílies.

CoL·LEgI DE TrEBALL SoCIAL DE CATALuNyA

Formació per a llevadores dels CAP
Llevadores dels Centres d’Aten-
ció Primària de Lleida partici-
pen en un curs sobre anticon-
cepció hormonal per posar-se 
al dia en relació amb  les no-
vetats en temes de contracepció. 

El curs, organitzat per l’ASSIR 
Lleida (Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva) amb la col·labo-
ració del Col·legi Oficial d’In-
fermeres i Infermers de Lleida 
(COILL), forma les professio-

nals sanitàries perquè aquestes 
puguin donar una informació 
àmplia i objectiva de tots els mè-
todes. El curs el dirigeixen les 
professionals Annabel Fernán-
dez i Yolanda Florensa.

MISSATgES

Imatge de les participants en el curs sobre anticoncepció hormonal.


