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AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

Els escacs d’Àger
protagonitzen una
novel·la de Pané
Primera incursió en el ‘thriller’
ITMAR FABREGAT

Tallers sobre el dolor i la memòria per a gent gran a Alguaire
La llar de jubilats d’Alguaire Joan Bañeres i Cateura ha posat en marxa dos tallers dirigits a persones grans i que han tingut molt bona acollida. D’una banda, un programa de cinc sessions per aprendre a afrontar el dolor, a càrrec de la infermera Laia Sió. De l’altra, un taller de memòria amb diferents exercicis per mantenir activa la ment.
SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT

Taula redona a Lleida
sobre la mort i el dol
amb set escriptors
El Servei de Suport al Dol de Ponent va organitzar dijous passat a
la Biblioteca Pública de Lleida una
taula redona, Amb veus de dona,
que va versar sobre la mort i el dol,
en la qual van participar set escriptors (María José Brito,Toñy Castillo, Maribel Alpiste, Devani Mata,
Anna MariaAgustí i Joan OriolVinyes) que han escrit sobre aquests
aspectes.
AQUALIA

ITMAR FABREGAT

Francesc Pané, ahir a l’editorial Pagès.

L’escriptor lleidatà Francesc
Pané va presentar ahir la seua última novel·la, Cristall
de roca, publicada per Pagès Editors. Es tracta d’una
mena de thriller barrejat
amb novel·la històrica en el
qual el fil conductor és el robatori del joc d’escacs de vidre del segle XI procedent
de la col·legiata de Sant Pere d’Àger, que actualment
forma part de la col·lecció
del Museu de Lleida.
L’obra barreja la novel·la
històrica –en la qual s’explica l’arribada d’aquests escacs des d’Egipte fins a les
mans d’Arsenda, l’esposa
d’Arnau Mir de Tost, amb
fets històrics però amb tra-

ESCENARIS

El Museu de Lleida,
Kuwait o Barcelona
són alguns escenaris
de la trama negra
ma completament novel·lada–, amb un argument de
novel·la negra, amb investigació dels Mossos d’Esquadra inclosa, i un dels seus
inspectors jubilats, Llorenç
Cotonat, duent a terme una
investigació privada encarregada pel bisbe de Lleida.
A banda d’escenaris de Ponent, la trama arriba fins a
Àsia.

Una nena de Rosselló, finalista en
un concurs de dibuix d’Aqualia

Musical de l’escola de dansa Zona
Making Of a l’Escorxador

L’ajuntament de Rosselló i Aqualia han entregat a Duna Sampedro, del CEIP La Rossella,un
premi de l’XI Edició del Concurs Internacional
de Dibuix Infantil, en el qual ha resultat finalista. En el certamen han participat més de 35.000
escolars d’Espanya i Portugal.

La companyia Punto y Seguimos, nascuda el
2012 en el si de l’escola de dansa Zona Making
Of de Lleida, va oferir ahir al Teatre de l’Escorxador el muntatge musical La bella y la bestia, amb una quinzena d’intèrprets, coreografia
d’Elisabet Zúcar i música de Sheila López.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Exploreu, experimenteu i amplieu interessos, amistats i idees. No deixeu
que els desacords us impedeixin seguir amb els
plans. Useu la intel·ligència davant la discòrdia.
TAURE 20-IV / 20-V.
Observeu i useu el que us inspiri a fer
canvis positius que se sumin a les habilitats que oferiu. No us excediu en res, només
controleu el que millor feu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No deixeu que els temes sentimentals
xoquin amb el que necessiteu acabar.
Concentreu-vos en recerques mentals i com realitzar canvis positius.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compteu el que vau estar gastant i retalleu despeses. Un pla financer us ajudarà a encarar els costos diaris. L’idil·li ara mateix
està en alça.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Arreglar les vostres investigacions pot
ser divertit si no us trobeu una oposició relacionada amb despeses i tipus de canvis
que desitgeu fer.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Obtingueu totes les promeses per escrit i plantegeu preguntes si algú és
evasiu quan explica el que s’espera de vosaltres.
Concentreu-vos a millorar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Escolteu però no accepteu pressions
que us facin sentir culpables. Observeu
cada situació amb realisme i feu canvis que us
permetran concretar el que desitgeu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Ajudar els altres serà beneficiós per a
vosaltres. Treballar dins de les vostres
possibilitats i assolir les vostres metes us porta
respecte i propostes.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu-vos prop de casa. Algú intentarà treure avantatge demanant
ajuda o diners. Concentreu-vos en el que us pugui servir i no en el que els altres desitgen.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Reavalueu la vostra posició i considereu com avançar. Aneu a un seminari
que ampliï els vostres horitzons i us motivi per
actuar millor. No discutiu, perdreu el temps.
AQUARI 20-I / 18-II.
Canvieu d’humor comprometent-vos
a una cosa divertida. Un pla per guanyar diners us serà ofert però hi ha alguns punts
febles presents i serà important ajustar-los.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Els temes de diners es tornen al vostre
favor. Un tracte o acord us donarà més
de l’esperat. La comptabilitat creativa us ajudarà a fer que l’efectiu treballi per a vosaltres.

