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Albesa homenatja la gent gran de la
població amb una missa i un dinar
El municipi d’Albesa va homenatjar ahir la gent gran de
la població. Els actes es van iniciar amb una missa i un
concert de la coral dels Maristes, l’entrega de plaques commemoratives als homenatjats i un dinar.
A. ROSSELLÓ

El vermut, la música i el ball van ser protagonistes durant el migdia al bar Gilda.

Música i vermut en l’SKRT Fest
Rosselló commemora els 25 anys del
casal de la Llar de Jubilats de Sant Antolí
Rosselló va celebrar ahir l’aniversari dels 25 anys de la
fundació de la Llar de Jubilats SantAntolí. L’acte va comptar amb l’entrega d’una placa commemorativa al president de l’entitat i un dinar de germanor.

Els vins de 13 cellers de la DO
Costers del Segre i les tapes
d’una quinzena d’establiments
van tornar ahir a ser protagonistes en l’SKRT Fest, però el vermut també es va sumar a la segona i última jornada d’aquesta edició de la festa del BarriAntic.Va ser al bar Gilda, al migdia
i amb música que va animar alguns assistents a sortir a ballar.
Des de l’ajuntament de Lleida

MAGDALENA ALTISENT

van apuntar que milers de persones han disfrutat el cap de setmana d’aquesta iniciativa que
pretén dinamitzar el centre de
la ciutat.
L’activitat s’ha concentrat fonamentalment a la plaça del Dipòsit, que tornarà a repetir com
a epicentre de la celebració en
la pròxima edició. L’agenda d’actes d’ahir també va comptar amb
un esmorzar SKRT Fest, un con-

curs de pintura ràpida, un taller
de dibuix infantil, visites guiades i exposicions, entre altres activitats.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

EDGAR ALDANA

MAGDALENA ALTISENT

La partida de Montserrat celebra la
festa major en honor a la patrona

Festival a Ivars d’Urgell de
l’associació escolta del municipi

Exposició al Museu de Lleida per a
Sant Joan de Déu d’Almacelles

L’associació de veïns de la partida Montserrat va
celebrar aquest cap de setmana la festa major en
honor a la Mare de Déu de Montserrat.Ahir hi va
haver un dinar de germanor i un ball de fi de festa.

L’entitatAgrupament Escolta d’Ivars d’Urgell va celebrar dissabte l’escala en hi-fi amb la participació
de 120 artistes. Els beneficis del festival es destinaran als campaments d’estiu.

El cafè del Museu de Lleida va inaugurar ahir l’exposició Art Solidari en benefici del centre assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles, que aquest any
celebra el seu 50 aniversari.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Apunteu a impressionar. L’amor va en
alça i el romanç és a les vostres estrelles. Un parent gran apreciarà la vostra preocupació. Ometre fets importants us pot perjudicar.
TAURE 20-IV / 20-V.
Establiu una fórmula o estratègia prudents quan es tracti de fer pressupostos i fer créixer els estalvis. No us sentiu pressionats. Penseu per vosaltres mateixos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Concentreu-vos en la llar i la família.
Feu el que calgui per mantenir les coses en marxa amb calma. Apareix un problema
al tractar amb institucions.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Accepteu qualsevol canvi en l’entorn i
continuareu avançant en una direcció
que sembla la més apropiada. És millor no embolicar ni prometre gran cosa.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Reaccionar desproporcionadament no
us ajudarà a evitar disputes a la feina o
a casa. Feu els canvis necessaris. Sigueu treballadors i disciplinats.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Viviu i apreneu. Pregunteu i responeu
amb confiança. Prendre part d’esdeveniments comunitaris o viatjar per negocis us esgotarà emocionalment.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Espereu l’inesperat. Apreneu a anar
amb el corrent i mantindreu també la
pau. No participeu en una societat ni poseu els
diners per ajudar algú altre.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Observar introspectivament la vostra
vida i la forma com ha transcorregut us
ajudarà a fer alguns ajustaments necessaris que
us portaran a un futur més creatiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mireu al voltant i feu canvis personals
que us donin més confiança, satisfacció i millorin la vostra vida amorosa. Arreglar la
casa ajudarà a augmentar les possessions.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Concentreu-vos en els canvis que pogueu fer a casa i que us millorin la vida. No deixeu que alterin els vostres plans. Utilitzeu la imaginació per millorar l’entorn.
AQUARI 20-I / 18-II.
Us oferiran ajuda, però abans d’acceptar descobriu quant us costarà emocionalment o físicament. Val més negociar la vostra posició i el que voleu donar per tal de rebre.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Prepareu-vos per trobar un escull. Desafieu qui s’interposi en el vostre camí
o us critiqui. Estigueu a punt per deixar que algú s’allunyi si a vosaltres us convé.

