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El barri del Sol Ixent de Tàrrega
va celebrar dissabte la festa major
El barri del Sol Ixent de Tàrrega va celebrar dissabte la
festa major. El concurs de dibuixos va aplegar 33 participants. La guanyadora va ser Sakena, de 13 anys, seguida
de Claudia Bolayos, d’11, i de Manol Mahjoub, de 7.
ACN

Un moment de l’activitat que va tindre lloc ahir al restaurant Lola de Lleida.

Fomenten els productes de proximitat
El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va presidir
ahir l’activitat de promoció de
productes de proximitat del restaurant Lola de Lleida. L’objectiu és difondre les virtuts de la

cuina lleidatana elaborada amb
productes de proximitat. Lola és
un dels establiments que s’han
adherit al projecte de Codi de
Bones Pràctiques de la Gastronomia Lleidatana, impulsat per

Turisme de Lleida. Una seixantena d’empreses i entitats del
sector agroalimentari del territori estan vinculades a aquesta
iniciativa per fomentar la qualitat gastronòmica.

El grup lleidatà Boira, en la cantada
d’havaneres de Calella de Palafrugell
Unes 35.000 persones van disfrutar dissabte a la nit de la
47a d’edició de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, que va comptar amb l’actuació, entre altres grups,
de la formació lleidatana Boira.
LLEONARD DELSHAMS

La floristeria Arrufat celebra els 60
anys de trajectòria amb clients i amics
La floristeriaArrufat, de la rambla de Ferran de Lleida, va
commemorar ahir el seu 60è aniversari. Per celebrar-ho,
va reunir clients i amics en una festa en què es va servir
coca, xocolate, cava i altres degustacions.

Més de 150 nens participaran en el casal d’estiu de Rosselló
El casal d’estiu de Rosselló espera rebre més de 150 nens i nenes durant els mesos de juliol i
agost.Va obrir les portes l’1 de
juliol amb una cinquantena

d’alumnes, el doble d’inscrits
que l’any passat.
La regidora de Joventut, Sílvia Olmo, va destacar que des
de l’ajuntament treballen “per

oferir aquest servei perquè les
famílies del municipi puguin
compaginar la vida laboral amb
la cura dels més petits de la casa mantenint preus.”

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Us convé centrar-vos en el que feu més
bé i oblidar-vos d’intentar complaure
els que són al vostre voltant. Les activitats socials haurien d’incloure activitat física.
TAURE 20-IV / 20-V.
Relacioneu-vos més amb amics, parents o veïns. El que apreneu quan interactueu amb els altres us ajudarà a prendre
una decisió important respecte a la família.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Quan es tracti de guanyar-vos la vida
o fer donacions és preferible que no
preneu decisions ràpides que podrien posar en
perill el vostre futur financer.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Observeu els obstacles del vostre camí
i penseu què cal per obrir-vos pas davant del que us reté. És preferible que sigueu
subtils.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els canvis personals faran que us sentiu bé i eleveu la confiança. Un canvi
en la manera en què us tracten alterarà la forma
en què tracteu els altres.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Impressionareu nous coneguts amb el
vostre intel·lecte i coneixements. Podeu tindre guanys financers, però no us precipiteu a l’hora de donar un cop de mà.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Observeu i escolteu el que diuen els altres. Encareu situacions difícils amablement i amb la intenció de complaure. Espereu
que els altres reaccionin.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Milloreu o useu més bé l’espai a casa.
Els canvis que feu us inspiraran per acceptar un projecte que us ajudi a expandir habilitats i coneixements.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Potser heu de fer un gran canvi, però
una vegada ho tingueu tot al seu lloc,
hauríeu de ser capaços de fer les alteracions necessàries per ser més feliços.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Resoleu les diferències amb els socis o
amb la gent amb qui treballeu. Discutir els plans us permetrà persuadir els altres de
veure les coses a la vostra manera.
AQUARI 20-I / 18-II.
L’activitat física, els desafiaments i treballar per una relació més bona amb
algú que us importa us ajudarà a millorar la manera de fer les coses.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les inversions seran pròsperes. L’entorn
us ajudarà a aconseguir els vostres objectius. La vostra individualitat atraurà el suport
que necessiteu.

