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AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Adaptaran al cine el llibre de Trierweiler
sobre la seua relació amb François Hollande
El supervendes de la periodista Valérie Trierweiler sobre
la seua relació de parella amb el president francès, François Hollande, tindrà una versió cinematogràfica que descobrirà “coses noves”, va garantir ahir la productora.
El parc de Nadal de Torrefarrera ha acollit l’edició més multitudinària.
GREMI DE FORNERS

Tortell de Reis per a la petita Tilda, la
primera lleidatana del 2015, i la seua família

Èxit de públic als parcs de
Nadal de Torrefarrera i Rosselló
El final de les vacances nadalenques i l’arribada dels Reis Mags
també és sinònim de clausura
dels parcs de la infància que han
organitzat desenes de pobles de
les comarques de Lleida. Diumenge, per exemple, va tancar
el Cucalòcum a la ciutat de Lleida amb un balanç de 50.000 visitants.

Aquell dia també es va clausurar el parc de Nadal deTorrefarrera, en l’edició més multitudinària. El saló va rebre una mitjana de 450 visites diàries, 200
més que l’any passat. La principal novetat va ser l’ampliació
dels dies que va estar obert, del
30 de desembre al 4 de gener,
tres jornades més que en l’edi-

ció anterior. No hi van faltar els
unflables i els espectacles infantils per als més petits.
Per la seua part, el parc de Nadal de Rosselló va rebre més de
900 visites. Organitzat per la regidoria de Joventut, el Casal
Rossellonès va acollir el saló els
dies 29 i 30 de desembre i el 2
de gener.
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida va entregar
ahir el tradicional tortell de Reis a la família de la petita
Tilda, el primer nadó lleidatà nascut el 2015. El van recollir a Pastisseria Marqués de Rosselló.
ANTENA 3

El torero Ortega Cano surt de la presó
en el seu primer permís penitenciari
El torero José Ortega Cano, que compleix condemna al
centre penitenciari de Zuera (Saragossa), va sortir ahir de
la presó amb un permís de sis dies, el primer que rep en
els vuit mesos que hi ha estat.

Els nens s’ho van passar d’allò més bé al parc de Rosselló, on no van faltar els unflables.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si sou servicials trobareu l’oportunitat
de prosperar. Sociabilitzeu-vos amb
gent que treballi a la mateixa indústria que vosaltres. Amor i idil·li estan en alça.
TAURE 20-IV / 20-V.
Apreneu observant. Els problemes de
comunicació empitjoraran si discrepeu
o deixeu que s’imposin les emocions. Arribeu als
vostres objectius.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Viatjar, entusiasmar-vos i compartir
sentiments milloraran les vostres relacions amb la gent que més estimeu. Expresseu
les vostres idees i plans i poseu-los en moviment.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Manteniu una ment oberta, però no
feu canvis impulsius basats en el que
altres diguin o realitzin. Sigueu creatius i opteu
per ocupar-vos dels vostres assumptes.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Penseu en la gent de la vostra vida i les
coses que més us agrada fer. Està bé
treballar dur, però també us ajuda mantenir una
actitud saludable.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Escolteu el que se us demana. Algú pot
provar d’aprofitar-se’n. Ocupeu-vos de
les vostres responsabilitats, però no us rendiu
davant de demandes poc realistes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
La diplomàcia us ajudarà a maniobrar
en el camí a través d’una situació complicada i us donarà la possibilitat requerida per
assolir una vida personal més feliç.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Que no us atregui una promesa buida.
Mostreu resiliència i recursos i seguireu el vostre camí. Un moviment comercial interessant us posicionarà per a l’èxit.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu jugar el joc de la vida i guanyar,
però no us en vanteu. Mostrar gratitud
us donarà perspectives futures. Utilitzeu el vostre encant per aconseguir canvis positius.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Coneixeu les vostres limitacions i tingueu estratègies per superar qualsevol
contratemps que pugui impedir-vos completar
el que necessiteu fer.
AQUARI 20-I / 18-II.
Aprofiteu una oportunitat de millorar
la vostra vida. Més responsabilitats us
porten a l’oportunitat d’impressionar algú amb
qui desitgeu una relació.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un canvi us sorprendrà però no deixeu
que us dicti el pròxim moviment. Escolteu el cor i assolireu pau mental. Ajudeu els
altres per sentir-vos millor.

