VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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Alumnes de tercer curs de Rosselló visiten la ràdio

Els alumnes de tercer curs de primària de l’escola La Rosella de Rosselló van visitar ahir l’Ajuntament
de la localitat i van tenir l’oportunitat de veure de primera mà com es treballa al consistori. Els
estudiants van ser rebuts per l’alcalde de Rosselló, Josep Abad, i també van poder expressar les seves
impressions durant la seva visita a l’emissora de ràdio municipal.
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Curs de ‘Maneig inicial del pacient
traumàtic’ al Col·legi d’Infermeres
Inici del Curs de Maneig inicial del pacient traumàtic al Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, a càrrec de David
Besó i Mònica Besó.

Dia de la Dona al Partit Popular
Exposició de Rafa Borlänsa a la Fecoll

Inauguració oficial de l’exposició de Rafa Borlänsa a la Fecoll. Borlänsa (centre) acompanyat pel president
de la Fecoll, Xavier Pérex; el vicepresident, Ferran Perdrix, i altres membres de la junta i amics de l’artista.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l’Associació Popular
de la Dona del Partit Popular (PP) de Lleida va oferir ahir per la
tarda una xerrada-col·loqui sota el títol Educar és escoltar. Parlemne!, impartit per la Doctora en Psicologia Imma Purroy.

Taller de cuina del Terraferma
El Teatre de l’Escorxador vibra amb ‘For Sale’
La sala 1 del Teatre de l’Escorxador de Lleida va acollir ahir la representació For Sale (en venda), sota
la direcció de Maria del Olmo Vila.

“El taller de cuina que vàrem realitzar a l’escola va més enllà del
simple fet d’aprendre tècniques culinàries. Aquest espai ens va
permetre crear un entorn d’aprenentatge educatiu sociocultural
envers l’acte de menjar, que aprenem des de ben petits”.

