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Actuació del grup LleidaCountry en
benefici de la Marató a Cappont
El grup LleidaCountry, que té la seua seu al Centre Cívic
de Balàfia, va fer una actuació recentment en benefici de
la Marató de TV3 al Bowling de Cappont i va recaptar
362 euros solidaris.
bisbat de solsona

Presentació del festival ‘Nomad Segarra’ a la Paeria de Cervera.

Trobada de ‘food trucks’ a Cervera
Una vintena de restaurants mòbils (food trucks) es donaran
cita a la capital de la Segarra
del 29 d’abril a l’1 de maig amb
la finalitat de protagonitzar la
primera edició del festival No-

mad Segarra. Es tracta d’una
iniciativa gastronòmica que es
combinarà amb propostes de
moda, concerts, cultura i tallers
de gastronomia i artesania per
al públic infantil. El projecte

s’ubicarà als patis de la Universitat de Cervera i disposarà els
food trucks a la plaça davantera
del monument amb servei de
cuina des de les 11 del matí fins
a la 1 de la matinada.
ajuntament de rosselló

Joves de Solsona surten dissabte a la
nit per intentar captar fidels
Diverses parelles de joves del bisbat de Solsona van recórrer diumenge els carrers de la localitat per convidar la
gent que caminava pel carrer que entrés a l’església amb
la iniciativa, d’origen italià, Una llum a la nit.
efe

Dos nous concerts d’Ana Belén, Víctor
Manuel, Miguel Ríos i Joan Manuel Serrat
Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos i Joan Manuel
Serrat tornaran a reunir-se sobre els escenaris amb dos
concerts per als pròxims 18 de juny a Madrid i 28 de juny
al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Més de 800 persones gaudeixen de la festa de Carnaval a Rosselló
Més de 800 persones van celebrar dissabte el Carnaval a
Rosselló abillats amb la seua
disfressa en una festa que va començar pels carrers de la loca-

litat, ameninzada pels grups de
batukada Batutam de Rosselló i
Un dos tres kuà. Els veïns també
van disfrutar d’una xocolatada i
del ball per als més petits a càr-

rec del grup La Cremallera, que
va donar els premis de disfresses infantils. També hi va haver
ball per a joves i adults amb l’actuació de diversos grups.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mantingueu-vos informats i eviteu que
us posin en una situació incòmoda.
Sapigueu què voleu i no us desvieu del pla per
acomodar-vos a una altra persona.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Preneu els assumptes a les mans si voleu controlar el resultat d’una situació
domèstica. No temeu seguir una ruta diferent si
us porta a millorar les relacions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Mantingueu els assumptes privats només per a vosaltres. Quedeu-vos a prop
de casa i feu canvis significatius per empetitir
despeses i alleujar l’estrès econòmic.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Busqueu i trobareu una cosa que us pot
beneficiar: ja es tracti de diners, salut o
una organització amb la qual voleu fer negocis.
Assolireu el cim si utilitzeu les capacitats.

TAURE 20-IV / 20-V.
Aparteu-vos de qualsevol que sigui
negatiu o que es posi constantment al
vostre camí. Enfoqueu-vos en el treball i també
a aprendre de les experiències.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Mantingueu la mira a la meta i enfoqueu-vos en el que voleu amb disciplina. Sigueu progressistes i atraureu l’interès d’una
font inusual. Celebreu amb algú que estimeu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Com més singulars i excèntrics sigueu,
més interès despertareu de fonts externes. Observeu com viuen els altres, i incorporeu
el que funciona per a la seua vida.

AQUARI 20-I / 18-II.
Preneu-vos el vostre temps i observeu
el que fan tots al voltant. No heu de
comprometre-us fins que estigueu llestos per
avançar amb els plans. Sempre sou la prioritat.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No deixeu res a l’atzar. Feu el millor que
pugueu intel·lectualment i físicament.
Com presenteu el que teniu per oferir marcarà
la diferència en una situació de competència.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Preneu nota del que fan tots al voltant
i trieu el millor a fi de crear la pròpia
estratègia. No deixeu que us aturi la negativitat
o el dubte. S’encoratja el romanç.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No feu suposicions ni actueu sense pensar. Creixeran les emocions si no sou
honestos sobre el que sentiu o el que voleu.
Actueu sincerament i agradareu a tothom.

PEIXOS19-II / 20-III.
Els assumptes emocionals sortiran a la
superfície, pertorbant els plans si no sou
veloços per trobar una solució que previngui
demores. Sigueu oberts i honestos, guanyareu.

