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Rosselló recapta
5.000 euros per a La
Marató amb una fira
i diverses actuacions
Els veïns de Rosselló van
aconseguir recollir dissabte
passat uns 5.000 euros en benefici de La Marató deTV3 a
través de diversos actes que
van tindre lloc durant la jornada. Al matí es va organitzar una fira artesanal i, a la
tarda, unes 600 persones van
omplir el Casal Rossellonès,
escenari que va acollir un espectacle protagonitzat per artistes locals.

Poemes i música al
festival nadalenc
del Terraferma
Els alumnes de primària i la
coral del col·legi Terraferma
van protagonitzar diumenge el festival de Nadal del
centre. Familiars i professors
van assistir a l’acte, que va incloure una lectura de poemes
per part dels diferents cursos
i un cant de nadales.
CYNTHIA SANS

Teatre de Nadal
al CEIP Albert Vives
de la Seu

Actuació conjunta de les corals Llum de
Veus i Cengallei als VIII Cors de Nadal
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir dimarts l’actuació conjunta de les corals Llum de Veus, de Pardinyes, i Cengallei,
del Centro Galego de Lleida, en elsVIII Cors de Nadal, que
organitza l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.

Els alumnes del CEIP Albert
Vives representen aquesta setmana els festivals nadalencs
amb les actuacions dels cicles
inicial, mitjà i superior i els
petits del parvulari.Aquests
últims van protagonitzar un
muntatge teatral davant del
públic.

Els més petits
de les Borges
canten per Nadal
La llar d’infants municipal Joan XXIII de les Borges Blanques va celebrar ahir el Nadal amb una activitat en què
els 56 alumnes, de 0 a 3 anys,
van representar Els Pastorets,
de Folch iTorres, i van cantar
nadales.Van assistir a l’acte
unes 200 persones.

L’Ateneu Popular de Ponent dóna joguets
a la campanya de Creu Roja de Lleida
La Creu Roja de Lleida ha rebut de l’Ateneu Popular de
Ponent un donatiu de joguets, en el marc de la campanya de
Creu Roja Joventut Apropa’ns a la il·lusió! Un gest, una
joguina! Els joguets seran per a famílies desfavorides.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No traieu conclusions. Deixeu enrere el
passat i mireu al futur amb optimisme.
Aprendreu de l’experiència personal que trobeu
en algú del vostre interès.
TAURE 20-IV / 20-V.
No us quedeu mirant errors, disfruteu
dels vostres èxits. Una actitud seriosa
és correcta, però no quan hauríeu d’estar disfrutant de la part entretinguda de la vida.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les relacions són clau en el vostre futur. Demaneu favors o oferiu coses que
us assegurin una relació amb algú especial. Poseu a la vista una decepció i tirareu endavant.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No deixeu que el canvi us causi molèsties emocionals. Feu el millor per començar a ocupar-vos de les responsabilitats que
us han donat. Us arribaran compensacions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Heu de tindre responsabilitats personals abans de poder relaxar-vos i disfrutar de les festivitats de final d’any. Una relació pròxima s’ha d’ampliar.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu front a desafiaments familiars i domèstics de manera pràctica. Jutjar els
altres causa ressentiment. Un acte social o fer
compres us costa més del que us pensàveu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Heu de complaure la gent del vostre
entorn i obrireu noves oportunitats
ofertes per un amic, parent o algú que vol ser el
vostre soci.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Tornar a les vostres arrels pot ser interessant però no us creieu tot el que us
digui un vell amic. Confieu en la intuïció quan
tracteu amb la família.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Canvieu si esteu avorrits o sou infeliços
en la vostra situació actual. Un any nou
comença i preparar-vos per iniciar-ne un de nou
us donarà més vitalitat.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Voleu ajudar els menys afortunats, però feu-ho per les raons correctes. Oferir temps, un servei o suggeriments farà la diferència. No heu de ser impulsius.
AQUARI 20-I / 18-II.
Passeu temps preparant-vos per a l’any
que ve. Busqueu una estratègia i imagineu el millor moviment. Concentreu-vos en el
que podeu millorar.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Massa serà la vostra ruïna. No us compliqueu i quedeu-vos prop de casa.
Que el que diguin els altres no us perjudiqui. Eviteu ser enganyats.

