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Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

Xarrada sobre comunicació, autoestima
i empatia al nucli de la Morana
Una vintena de persones van participar divendres passat
en una xarrada a la Morana, nucli de Torrefeta i Florejacs, sobre comunicació i empatia a càrrec de la psicòloga
Susanna Balagué.
efe

Processó del pa beneït a Rosselló en honor a la verge del Pilar
Els carrers de Rosselló van acollir ahir la tradicional processó
del pa beneït en honor a la Mare
de Déu del Pilar dins de les celebracions de la seua festa major.

Els veïns també van participar
en una ofrena floral i una missa
oficiada pel sacerdot Josep Maria Escorihuela i cantada per la
Coral Flor d’Espígol. La jorna-

jordi gómez/armats de lleida

Recital de Teresina
Jordà en benefici de
la Fundació Jericó
Roger Waters i The Who culminen el
viatge nostàlgic pel rock al Desert Trip
Roger Waters i The Who van posar punt final dimarts a
la nit al festival Desert Trip, que en tres dies ha reunit a
Califòrnia mites del rock com Bob Dylan, The Rolling
Stones, Neil Young i Paul McCartney.

da va continuar amb sardanes i
una nit de ball. El programa de
la festa major preveu per avui
animació infantil i exhibició de
ball.

La pianista lleidatana Teresina
Jordà va oferir ahir un recital a
l’Espai Orfeó, organitzat pels
Armats de Lleida en benefici de
la Fundació Jericó. Jordà va interpretar poemes musicats amb
la rapsoda Mari Cruz Nevot i
un duo al costat de la seua filla,
Verònica Jordà. Avui té previst
un altre recital a l’Ateneu Popular de Ponent (19.30 h).
Montse Fornells

Celebren l’Aplec de
Santa Perpètua a
Vilanova de l’Aguda
Mig centenar de veïns de Vilanova de l’Aguda van celebrar
ahir l’aplec a l’ermita de Santa
Perpètua, ubicada en una vall a
uns 4 quilòmetres de la localitat.
La celebració va comptar amb
una missa a l’església de l’ermita, de finals del segle XVIII, i un
dinar popular. L’Aplec de Santa
Perpètua també se celebra cada
7 de març.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Tractar amb superiors o amb institucions serà difícil si no esteu ben informats. Tingueu els fets en ordre i estigueu preparats per parlar personalment.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Us temptaran una societat o una oferta
de treball. Feu-vos sentir i negocieu
personalment. No temeu ser diferents. La vostra
singularitat és un avantatge.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Heu de descobrir què està succeint
abans d’oferir solucions. Deixeu que les
respostes dels altres siguin la guia per trobar
solucions a les situacions que encareu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Utilitzeu la vostra energia per realitzar
coses, no per queixar-vos. Atingueu-vos
al que sabeu. És millor constatar els fets i escoltar
algú que pot verificar informació.

TAURE 20-IV / 20-V.
Compartir amb d’altres us farà més fàcil
la vida. Treballar amb gent que comparteix les vostres preocupacions produirà un canvi
positiu. Hi ha amor.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Vindran diners d’una font inusual. Busqueu canvis positius que us encoratgin
a utilitzar les vostres habilitats. Busqueu alternatives per obtenir el que voleu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Podeu fer canvis a casa que us permetin
més llibertat per explorar noves oportunitats. Un negoci basat en la llar us permetrà
tenir diners.

AQUARI 20-I / 18-II.
Apreneu sobre la marxa. Demaneu a
algú que contribueixi si us pot oferir una
cosa singular abans de fer un canvi que pugui
influir la vostra economia.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No establiu necessitats de prendre una
decisió ràpida si no teniu clars els fets.
És millor prevenir que curar, especialment amb
els diners.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Socialitzeu, treballeu en xarxa i formeu
societats amb gent que estigui en les
mateixes coses que vosaltres. Compartir metes
similars farà més fàcil combatre els obstacles.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mantingueu-vos a prop de la llar i estigueu segurs de tenir en ordre els papers
personals. Treballeu dur i feu preparacions precises. Es destaca l’amor.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Interactueu amb gent que va en la mateixa direcció que vosaltres. No tots
estaran d’acord amb vosaltres, però l’aportació
oferirà aliment per al pensament.

