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AJUNTAMENT DE BALAGUER

Una trentena de nens de Balaguer participen en el programa d’activitats ‘Temps Afegit’.

AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

A Mequinensa la temàtica és l’educació ambiental.
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Lleure infantil a Balaguer,
Rosselló i Mequinensa
Els ajuntaments organitzen per als nens
activitats d’estiu de tot tipus
Molts pobles de les comarques
de Lleida organitzen a l’estiu
activitats per als més petits.A
Balaguer, per exemple, més
d’una trentena de nens de 4
a 10 anys participen aquests
dies en el programa Temps Afegit que organitza l’ajuntament.
El consistori de la capital de la
Noguera també promou els
programes Estiu Esport i
Camp Base.
Per la seua part, a Rosselló

mig centenar de nens del casal d’estiu van visitar dimarts
l’ajuntament i els estudis de
Ràdio Rosselló.Van ser rebuts
per part de l’alcalde, Josep
Abad.
En canvi, lus participants en
la Ludoteca d’Estiu de Mequinensa fan activitats relacionades amb l’educació ambiental
com jocs a través de l’observació, la fauna i la flora de la
zona.

Els nens de Rosselló van visitar l’ajuntament i els estudis de la ràdio del poble.
AMADO FORROLLA

Els veïns de Jaume I
inauguren la seua
festa major

El barri de Jaume I va donar ahir
el tret de sortida a la festa major amb la proclamació de les
pubilles i pubilletes a la pista de
la Panera.Allà mateix, el presi-

dent del Consorci delTuró de la
SeuVella, JosepTort, va llegir el
pregó. L’alcalde, Àngel Ros, va
anunciar que la pista de la Panera serà una plaça pública.

LLEONARD DELSHAMS

Art a l’IEI per als pisos del Seminari
L’IEI va inaugurar ahir l’exposició Art x la Dignitat, d’Amadeu Bonet, que podrà visitar-se fins al 7 de setembre. El 80%
del recaptat amb la venda de les obres anirà destinat al projecte dels pisos socials del Seminari.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No comenceu una baralla o reaccioneu
malament. Feu un pas al costat i repenseu l’estratègia. És millor quedar-vos en allò
vostre que amb el que us esgoti.
TAURE 20-IV / 20-V.
Mantingueu en secret la informació
personal. Aneu amb compte quan
tracteu amb institucions financeres, legals o governamentals.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Oferiu suggeriments i ajudeu i motivareu altres per comprometre-us i col·laborar. Gràcies al vostre encant i actitud solidària
viureu més oportunitats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les lluites emocionals són causades
per canvis inesperats. Feu el millor per
tal de mantenir-vos en calma i fora de la línia de
foc.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
L’enfocament entusiasta per treballar
causarà impressió en algú que pot influir en la vostra vida personal i professional. Exhibiu les habilitats i feu canvis únics.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Organitzeu-vos en cas de despeses inesperades. Les compres per impuls
s’han d’evitar. Busqueu noves formes de guanyar
diners. Un company us millora el futur.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Els alts i baixos emocionals dominaran
el vostre dia. Cal paciència per evitar
un desacord amb un soci o company de feina.
Allunyeu-vos de qui pretengui pressionar-vos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Respecteu el pressupost i penseu amb
realisme quan es tracti de projectes a
la feina o la llar. Utilitzeu l’enginy i feu la feina
pel vostre compte.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu plans per tenir una mica de diversió, però mantingueu-vos dins del
pressupost. Participar en un projecte comunitari us permetrà exhibir la vostra perícia.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sorgiran problemes mentre viatgeu o
si discutiu amb algú amb qui preferiríeu no tractar. Mantingueu-vos a prop de casa i
eviteu situacions desafortunades en el pla físic.
AQUARI 20-I / 18-II.
Inicieu els canvis que creieu que us tornaran al camí i que ajudaran a avançar
cap a oportunitats millors. Concentreu-vos a estalviar, no a gastar.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un canvi d’últim moment us alterarà
els plans. Estigueu llestos per tirar endavant sense importar el que facin els altres.
L’amor es destaca i l’idil·li us ajudarà.

