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JOAN GÓMEZ

L’actriu Jodie
Foster es casa
amb Alexandra
Hedison

Foto de família dels grans homenatjats durant la festa de la tercera edat de Mollerussa.

Homenatge a la gent gran de Mollerussa
Més de 400 persones van participar ahir en la festa de la tercera edat de Mollerussa, activitat inclosa dins de les festes de
sant Isidori. L’acte principal va

ser un dinar de germandat al
pavelló poliesportiu, escenari
també d’un homenatge als que
compleixen els 95 anys.Aquest
any es van entregar plaques

commemoratives en l’acte a Dolores Fabregat, Cecília Bertran,
Teresa Llahí, Magdalena Pons,
Magdalena Canela, Ángeles
Sánchez i Rosa Mitjana.També

EFE

la rebran altres veïns que compleixen els 95 però no van assistir a la festa: Maria Bosch,
AntonioTorrentó i Joaquín Porta.

L’actriu Jodie Foster es va
casar el passat cap de setmana amb la fotògrafaAlexandra Hedison. Foster va
parlar sobre la seua orientació sexual de forma pública per primera vegada
al gener als Globus d’Or.

JORDI BEDMAR

DEPARTAMENT DE SALUT

L’hereu i la pubilla de Lleida, rebuts pel
president de la Generalitat, Artur Mas
Pol Alcalde, de Rosselló, i Cristina Ribera, de Solsona, hereu i
pubilla de les comarques lleidatanes respectivament, van ser rebuts dimecres pel president de la Generalitat,Artur Mas.

Diada de Sant Jordi a la
residència de Balàfia

AMADO FORROLLA

Usuaris, familiars i treballadors de la residència Lleida-Balàfia van celebrar dimecres Sant Jordi amb
alumnes de l’escola Països Catalans.
AJUNTAMENT DE LLEIDA

Toñy Castillo
presenta ‘El senyal
blau’ a l’IEI

Dissenyen una
samarreta per a
la festa major

L’IEI va acollir ahir la presentació d’El senyal blau, l’últim
llibre deToñy Castillo, directora de l’Aula Hospitalària de
l’Arnau. Pretén ser un reconeixement als docents i un
instrument per obrir el camí
de la xarxa d’escoles solidàries.

Lleida va presentar ahir la samarreta de la festa major,
amb els elements del seguici festiu, colles, grups i comparses. Podran comprar-se,
per 10 euros, dissabte a la Diada de la Cultura Popular i
després a la Casa dels Gegants i a Turisme de Lleida.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Doneu una mica d’espurna a les coses.
Involucreu-vos en activitats físiques.
Manteniu les coses en moviment i cuideu les responsabilitats abans que algú es queixi.
TAURE 20-IV / 20-V.
Tindreu interès sobre cultures estrangeres i altres filosofies. Feu preguntes
i compartiu pensaments amb algú que hagi tingut experiències diferents de les vostres.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Un malentès portarà problemes. Els assumptes emocionals augmentaran i hi
haurà problemes si no especifiqueu què és el
que voleu i teniu per oferir.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Traieu del camí els desafiaments professionals. La vostra capacitat per veure intuïtivament el que fa falta per tenir èxit us
ajudarà a tirar endavant.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Aixequeu el vol. Sortir i visitar llocs que
no són familiars donarà espurna a noves idees i plans per al futur. Agiteu les coses i
descobrireu tota mena de possibilitats.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Expresseu els sentiments. Compartir
els pensaments i intencions portarà
una acció positiva. Fer plans per al futur us portarà més a prop d’algú a qui estimeu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tindreu una bona idea, però si no comenceu el pla no tirareu endavant.
Deixeu que la imaginació guiï el camí i enlluerneu qui trobeu amb la vostra visió.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Exploreu nova gent, llocs i passatemps.
Sortiu i compartiu els pensaments. La
gent que trobeu us inspirarà, i us commouran
les ofertes que rebeu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
És possible que detecteu inquietud
quan tracteu amb amics, col·legues o
el vostre amor. Els problemes emocionals surten
a la superfície si algú reté informació.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Discutiu els plans que teniu per a la llar
o la forma com voleu viure. Podeu fer
que els somnis es facin realitat si compartiu la
vostra visió. L’amor, en alça.
AQUARI 20-I / 18-II.
La consistència serà la clau per tirar endavant. No salteu d’una cosa a l’altra.
Acabeu el que comenceu i enfoqueu-vos en els
detalls fins i la precisió.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Busqueu maneres entretingudes de
passar el temps. Involucrar-vos en una
organització que pugui oferir-vos estímul mental i físic també us guiarà cap a noves amistats.

