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Una nord-americana
posarà a la seua filla‘Lleida’
Una jove que va residir a la Granadella ha triat aquest nom
Lleida serà nom de dona. Una
nord-americana, Monae Fenton,
ha decidit posar a la seua filla,
que està a punt de nàixer, el nom
de Lleida. Aquesta jove americana va viure durant tres anys a
la Granadella i, després de quedar enamorada de les terres de
Ponent, ha decidit donar a la seua futura filla el nom de Lleida.
Durant la tarda d’ahir, Monae
Fenton va penjar al seu perfil de
Facebook un cartell amb el nom
de la seua filla. De fet, la nena
tindrà com a nom complet Lleida Ainoa Moana Samosanos.
En aquesta xarxa social,
Monae va explicar que va viure
a la Granadella durant tres anys
i va tornar als Estats Units en fa
cinc. L’anunci de l’elecció
d’aquest nom va inundar ahir
les xarxes socials. Molts internautes van felicitar Monae per
la seua decisió i van agrair que
escollís el nom de Lleida.
De fet, el perfil PostureigLleida va compartir la notícia a través de Facebook iTwitter i va rebre més de 1.500 m’agrada i
més de cinquanta comentaris en
tot just unes hores.
Monae Fenton, que va explicar que encara compta amb família a la Granadella, es va comprometre a penjar a les xarxes

SomosClicks i Agrat de Tàrrega entreguen
600 euros per a un programa de pediatria
L’entitat SomosClicks i l’Associació Agrat, organitzadors
de la 3a Fira del Playmobil de Tàrrega, van entregar 600
euros a un projecte de pediatria del Centre d’Atenció Primària de Tàrrega dirigit als nens de la comarca.
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Imatge de la fotografia que Monae va penjar al seu perfil de Facebook.

una fotografia de la seua filla
quan naixi. En el seu perfil de
Facebook, la jove nord-americana va dir que el naixement de
la nena està previst per al pròxim mes d’octubre i que “no po-

dem esperar per donar-li tot el
nostre amor”. Fins a aquell mes
caldrà tenir paciència per veure el rostre de Lleida, que naixerà “amb una barreja de cultures”, segons la seua mare.

Festa dels veïns del Grup Borges d’aquest
barri de la capital de les Garrigues
L’associació de veïns Grup Borges d’aquest barri de les
Borges Blanques va celebrar dissabte al carrer Sant Isidre
la 14 edició de la festa popular amb diferents activitats lúdiques per a totes les edats.
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Espot celebra la tercera edició
de la Fira de l’Aigua

Quatre colles i cent participants a
la quarta Paellada de Montgai

Més de 150 participants a l’Aplec
Sardanista de Rosselló, amb sopar popular

Diverses activitats, com concerts o animació infantil, van formar aquest cap de setmana el programa de la tercera Fira de l’Aigua d’Espot amb
parades d’artesans.

Montgai va celebrar diumenge la quarta Paellada Popular que va comptar amb cent participants
i quatre colles. Després d’elaborar els plats, tots
van disfrutar un bon dinar.

El XXAplec Sardanista de Rosselló va reunir dissabte passat més de 150 participants a la plaça de l’Església d’aquesta localitat del Segrià, amb un programa que va incloure
sopar popular i balls de saló.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Les discussions en grup revelaran solucions a alguns problemes. En la mesura que no reaccioneu en excés sereu capaços
d’avançar i aconseguir el que us vau proposar.
TAURE 20-IV / 20-V.
Les discussions serioses poden portarvos a haver d’enfrontar problemes que
tingueu amb algú i a aclarir el passatge a una
millor interacció en el futur.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Ocupeu-vos de traure del camí tot treball que s’esperi de vosaltres. Reserveu
temps per fer una cosa especial amb qui gaudeixi de les mateixes coses que vosaltres.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Un viatge curt o sortir amb algú a qui
no veieu freqüentment alimentarà la
vostra curiositat respecte de llocs, gent o passatemps únics.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Concentreu-vos en el que pugueu fer, no
en l’impossible. No deixeu que les responsabilitats s’interposin en el vostre camí. Acabeu el necessari i avanceu cap a altres projectes.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en una causa o uniu-vos a un
grup amb gent que pugui contribuir
amb els vostres objectius. Prendre responsabilitats mostrarà que teniu capacitat de lideratge.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Penseu abans de reaccionar davant del
que algú digui o faci. És del vostre interès reservar els pensaments i posar energia en
un altre costat. Un viatge curt és bona idea.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Podeu fer una promesa per passar a un
altre nivell en una relació amb qui comparteixi interessos i plans. Canvieu de forma de
vida per adaptar-la a les vostres necessitats.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Ser bromista us ajudarà a evitar preguntes que no desitgeu respondre. Els
canvis que feu a casa trobaran oposició si gasteu molt. Feu les tasques i retalleu despeses.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No sentiu que ho heu de fer tot pel
vostre compte. En lloc de quedar-vos
enrere, demaneu ajuda. Eviteu realitzar canvis
sobtats que poden portar males conseqüències.
AQUARI 20-I / 18-II.
Feu cas dels consells però no dubteu a
seguir endavant amb els vostres plans.
Les inversions en propietats, acords, negociacions i elevar el vostre perfil, donaran beneficis.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Viatjar i conèixer us portarà problemes.
La falta de preparació o la informació
falsa són a prop. Ocupeu-vos de millorar i consolidar una bona entesa amb els vostres.

