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SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

ESCOLA BRESSOL PAS A PAS

Entrega de joguets a Creu Roja per
repartir entre 1.500 nens de Lleida
La subdelegada del Govern central a Lleida, Inma Manso, va
entregar ahir a Creu Roja de Lleida els joguets que s’han recollit en els últims dies en organismes de l’Estat i que l’organització preveu repartir entre 1.500 nens de la ciutat.
ESCOLA JOAN XXXIII

Una de les escenes que van protagonitzar els nens dilluns a l’escola bressol Pas a Pas de Rosselló.

Pessebre vivent dels més petits a Rosselló
❘ ROSSELLÓ ❘ Els educadors de l’escola bressol Pas a Pas de Rosselló van organitzar dilluns el
primer pessebre vivent amb la
participació com a protagonis-

tes dels més petits, que van disfrutar i i van donar la benvinguda a les festes disfressats de
personatges bíblics. Després de
la representació, els nens van
LLEONARD DELSHAMS

Els alumnes de l’Escola Joan XXIII de Lleida van celebrar
ahir el festival de Nadal com a clausura de les activitats organitzades per a les festes del primer trimestre del curs abans
de les vacances, juntament amb les famílies del centre.
LLEONARD DELSHAMS

La Fundació Sorigué de Lleida va acollir ahir la presentació del número 10 de la revista cultural lleidatana Plec, que
inclou entre altres continguts una entrevista a l’artista japonesa Chiharu Shiota, que exposa en aquesta fundació.

Concert de Nadal
dels alumnes del
Conservatori
L’Auditori Enric Granados de
Lleida va acollir ahir dimarts
el tradicional concert d’alumnes del Conservatori, amb la
participació de les formacions
orquestrals de corda i de vent
de nivell elemental, la banda,
el Cor de Joves i l’Orquestra
Simfònica.

Festival de Nadal en família dels alumnes
de l’Escola Joan XXlII de Lleida

Presenten a la Fundació Sorigué el
número 10 de la revista lleidatana ‘Plec’

visitar la Residència Mirador
del Segrià, on van fer el tradiconal cagatió animant la tarda
als residents i treballadors del
centre.

AJUNTAMENT D’ALMACELLES

AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Almacelles celebra la tradició
amb un gran tió de dos metres

Nadales dels alumnes de l’Escola
José Ferrer de Mequinensa

Els habitants d’Almacelles van poder participar ahir en un cagatió molt especial, de gairebé dos metres de llarg per 1,8 metres d’alt,
en el qual uns 500 nens van rebre caramels i
dolços després de cantar la tradicional cançó.

Amb un repertori compost per 18 cançons,
alumnes de totes les edats de l’Escola Municipal de Música José Ferrer de Mequinensa van
acomiadar l’any amb el tracicional concert
de Nadal a la Sala Goya.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
L’acció impulsiva i les respostes per ansietat addicional us faran més difícil
desxifrar el que pensen els altres. No deixeu que
augmentin les situacions difícils.
TAURE 20-IV / 20-V.
Gaudiu de l’alegria de les festes. Participeu del riure amb amics i familiars i
feu plans amb algú estimat. Un gest considerat
farà augmentar la popularitat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Estareu sensibles al que diguin o facin
els altres. No mostreu els sentiments o
és probable que algú utilitzi la vostra vulnerabilitat en contra vostra.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Doneu-vos temps per jugar. Ajuntarvos amb els més joves de la família o
fer plans amb la parella millorarà les relacions i
us assegurarà bones notícies.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Aprofiteu aquesta oportunitat per reordenar la decoració o preparar-vos
per a les festes. No reveleu secrets a ningú o algú us criticarà.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No us sentiu limitats per les demandes
que fa altra gent. Feu el millor que pugueu per tirar endavant. Preneu-vos temps per
a l’amor.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No deixeu que la gent difícil us atrapi
o us destorbi. Enfoqueu-vos a fer canvis personals que us ajudin a anar cap a l’any
que ve en molt bona forma.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
La comunicació ajudarà a mantenir les
coses suaument. Parleu dels vostres
plans i ajudeu d’altres a trobar solucions als dilemes que sorgeixen. Creix l’idil·li.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No baixeu emocionalment quan hauríeu d’estar en acció. Feu ajustaments
a la llar o a la vostra forma de vida per alleujar
un estrès innecessari.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Mantingueu els ulls i les oïdes obertes.
Hi ha informació valuosa que us esteu
passant en funcions d’indústria o en reunions familiars. S’encoratja l’amor.
AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu-vos ocupats cuidant els
negocis personals i buscant formes
que us puguin donar guanys econòmics l’any
que ve. Enfoqueu-vos a la llar i la família.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No espereu que arribin favors. És possible que algú us doni falsa informació.
No us enutgeu, només planegeu fer les coses
vosaltres per evitar decepcions.

