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JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2012

la Mañana

Si desea publicar la reseña de su cumpleaños, matrimonio o del nacimiento de su hijo o algún familiar,
envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún cargo. No se publicarán
fotomontages, fotografias retocadas o que no tengan un mínimo de calidad. Los originales deberán
entregarse a LA MAÑANA 48 horas antes del día de su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del
Polígono Industrial, 118 de Lleida o por correo electrónico:

vidasocial@lamanyana.cat

La Llar Sant Josep organitza el seu pessebre vivent

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

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 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

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

El passat diumenge 16 de desembre es va celebrar a Terraferma el tradicional Festival de Nadal, en el qual els protagonistes van ser els alumnes de primària i la Coral del col·legi.

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

Conferència a la Delegació del Col·legi de Gestors 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.

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.

