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ajuntament de rosselló

Més de 900 persones han participat en les activitats organitzades a Rosselló per col·laborar amb ‘La Marató’ i han recaptat aquest any 6.114 euros.
ajuntament d’aitona

La Marató recapta
prop de 8,5 milions per
lluitar contra l’ictus
Les comarques de Ponent es van bolcar en la
25a edició amb centenars d’activitats
❘ lleida ❘ La 25a edició de La
Marató, dedicada a l’ictus i les
lesions medul·lars traumàtiques, va tancar les 15 hores
d’emissió a TV3 aquest diumenge amb una recaptació
de 8.490.607 euros. Aquesta
xifra, tanmateix, és provisional ja que encara es poden fer
donatius fins al 31 de març,
via internet i transferència, ja
que el telèfon només era operatiu diumenge. En total, La
Marató va comptar amb 3.427

activitats populars en més de
700 municipis catalans i 2.400
voluntaris van atendre a les
quatre seus telefòniques instal·lades a Catalunya, com a la
UdL. Els diners recaptats pels
lleidatans encara estan per
conèixer, encara que alguns
municipis en donaven ahir algunes xifres. Un any més, les
comarques de Ponent es van
bolcar en l’edició de La Marató, amb activitats de tot tipus
amb centenars de participants.
òscar mirón

Una de les activitats organitzades a Aitona, amb les quals ha recaptat 3.060 euros.
down lleida

Inauguració del club
oficial de Justo
Molinero a Lleida
La sala La Boîte de Lleida va
acollir diumenge a la tarda la
festa d’inauguració del club
oficial de Justo Molinero i Los
Descastaos, amb l’objectiu de
reunir els seguidors del locutor
de ràdio a les comarques lleidatanes. Els assistents van gaudir
de la nit amb les actuacions de
quatre artistes convidats per a
l’ocasió: Er Taqueta, Loli Granados, Javier Sarvise & Pepito
Pujol i Macarena del Alba.

Festa de Nadal de Down Lleida al Secà
Down Lleida va retre homenatge als seus voluntaris divendres a la festa de Nadal al Centre Cívic del Secà amb totes
les famílies de l’entitat i la participació del Pallasso Tortelini
Marc González i la Penya Flamenca Duende y Pureza.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Apreneu de les experiències passades
i no us desbordeu. Sorgiran problemes
amb institucions si heu gastat de més o no heu
pagat el vostre deute. Reviseu factures.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No us preocupeu pel que els altres fan
o diuen. No necessiteu gastar moltíssim
si no voleu. Mantingueu-vos enfocats en allò
realment important.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Un malentès emocional amb algú amb
qui treballeu pot causar tensió. Feu el
millor que pugueu i sapigueu per compartir els
fets ràpidament.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
La despesa en articles innecessaris serà
la vostra caiguda. Busqueu maneres de
reduir costos i estalviar diners. No us tempteu
amb ofertes que prometen l’impossible.

TAURE 20-IV / 20-V.
Utilitzeu la restricció quan es tracti d’assumptes de diners. Una bonificació que
esperàveu pot no omplir les vostres expectatives.
No reaccioneu en excés ni us emboliqueu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Una sortida de compres acabarà en
demores i males decisions si no aneu
amb compte. No deixeu que us dominin les emocions i acabeu gastant de més.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Ajudar la gent, fer donacions i tornar a
connectar-se amb gent pot fer d’aquest
un gran dia. Una situació emocional us portarà
records que necessitaran saviesa.

AQUARI 20-I / 18-II.
No deixeu, ni demaneu ni doneu. Viviu
dins dels vostres mitjans i no accepteu
que ningú us faci sentir culpable perquè gasteu
més del que podeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Progressareu lent però segur si treballeu
diligentment per ordenar assumptes
pendents en la preparació de noves tasques. Els
canvis personals aixecaran la vostra moral.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
La despesa emocional us posarà en
problemes. Oferiu menys regals materials i més afecte i atenció. Podeu barrejar negocis
amb plaer però aneu amb compte.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Apreneu dels errors del passat i aparteu-vos de qui tracti d’empènyer-vos
cap a una direcció en la qual no voleu anar. Mantingueu-vos enfocats en l’important.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Busqueu gangues. Mantenir-se dins del
vostre pressupost us ajudarà a alleujar
l’estrès que acompanya el deute. Digueu “no” a
les coses que no necessiteu.

