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La Llar Sant Josep organitza el seu pessebre vivent

Els usuaris de la residència i centre de dia de la Llar Sant Josep de Lleida 
organitzen el tradicional pessebre vivent on ells mateixos hi participen. 

Els veïns de Rosselló van realitzar un espectacle per col·laborar amb la Marató de TV3

Els rossellonencs van realitzar un espectacle al Casal Rossellonès per col·laborar amb La Marató de TV3 el passat 
dissabte. La iniciativa solidària va comptar amb un gran èxit de participació i de públic. 

Festa de Nadal dels alumnes de primària del col·legi Terraferma

El passat diumenge 16 de desembre es va celebrar a Terraferma el tradicional Festival de Na-
dal, en el qual els protagonistes van ser els alumnes de primària i la Coral del col·legi. 
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El Marc fa tres anys

El petit de la casa ja fa 3 anys. El teu germà, pares i la resta de la família et 
desitja un feliç dia. T’estimem molt, Marc.

El Club de L’Amistat de les Terres de Lleida acogió una tertulia de Josep Ramón Ibarz

Josep Ramón Ibarz, Intendent en Cap de la Guardia Urbana de Lleida explicó a los asistentes de la tertulia que or-
ganiza el Club de L’amistat de les Terres de Lleida, las diferentes funciones que desarrolla la Guardia Urbana: Re-
gulación del tránsito rodado en la ciudad,  seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y otros.

Alguaire va col·laborar amb ‘La Marató’ realitzant diverses activitats

El passat dia 16 al pavelló municipal d’Alguaire es van realitzar diferents activitats per a recap-
tar fons per La Marató a la qual hi van participar associacions i veïns de la població.

Actuació de les corals Llum de Veus de Pardinyes i Cengallei a l’IEI 

Les corals Llum de Veus de Pardinyes i Cengallei, del Centro Galego de Lleida van actuar ahir 
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en el marc de la VIII edició dels “Cors de Nadal”.

Acte de reconeixement a la tasca del voluntariat de la Creu Roja de Lleida

Creu Roja Lleida va organitzar un acte de reconeixement al voluntariat de Salut, Socors i 
Emergències, als quals se’ls van lliurar diversos obsequis de diverses empreses de Lleida. 

Conferència a la Delegació del Col·legi de Gestors de Lleida

La Delegació del Col·legi de Gestors de Lleida, juntament amb el Col·legi de Graduats Socials, 
i amb la col·laboració de MC Mutual, va celebrar ahir una conferència sobre les pensions.

L’Associació de Veïns de Balàfia celebra la seva Torronada de Nadal 

Els veïns de Balàfia van assistir ahir a la seva tradicional Torronada de Nadal que va tenir 
lloc al Centre Cívic i va comptar amb la presència del Coordinador de Barris, Joan Gómez.

Cosme García celebra hoy sus 40 años en las ondas radiofónicas 

Un día como hoy de hace 40 años, el popular locutor leridano Cosme García se estrenaba en 
las ondas con sólo 17 años, pasando una crónica de ‘Els Pastorets’ para Ràdio Tàrrega. 

L’alcalde Àngel Ros visita la Residència de les Germanetes del Pobres 

El Paer en Cap va visitar ahir el Centre de les Germanetes dels pobres i va transmetre als resi-
dents els desig de Bon Nadal en nom de la ciutat de Lleida. 
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