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CARNAVAL D’AGRAMUNT

Xurrimpampi, la mascota de la festa d’Agramunt, va llançar el repte del ‘cebachallenge’.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Una de les comparses participants en la rua de Rosselló.

El Carnaval d’Agramunt es fa viral

Centenars de veïns s’afegeixen al ‘cebachallenge’ i creen vídeos amb la ceba com a protagonista
El Carnaval d’Agramunt s’ha
fet viral aquesta setmana a
les xarxes socials gràcies al
cebachallenge. Es tracta d’un
repte en què els veïns han de
llençar-se ceba pel cap i que
està impulsat per la Xurrim-

pampi, la mascota del Carnaval d’aquesta localitat i que
és una espècie de ceba. Cada
persona nominada disposa de
24 hores per elaborar el vídeo
i penjar-lo a les xarxes socials, la qual cosa li dóna dret a

nominar-ne cinc més. Alcalde
i regidors, desenes d’entitats
i equips dels diferents clubs
ja han participat en aquesta
divertida iniciativa d’un dels
carnavals amb més tradició a
Ponent, que se celebrarà dis-

sabte. Qui ja va gaudir amb la
seua rua va ser Rosselló, amb
una desfilada de disfresses pels
carrers de la població dissabte
passat. Va estar amenitzada
per les batukades Batutam i
Batzac. Per la seua part, les

LLEONARD DELSHAMS

Borges Blanques i la Seu d’Urgell ja escalfen motors. La capital de les Garrigues tindrà
demà una cercavila comandada pel Rei Carnestoltes i a la
de l’Alt Urgell s’han instal·lat
80 màscares gegants.
LLEONARD DELSHAMS

Clausura del taller de teatre per a professors
de la Universitat Popular a l’Escorxador

Les dones de l’Índia rural, en una conferència a la Universitat de Lleida

El Teatre Municipal de l’Escorxador va acollir ahir a la tarda
la clausura del taller de teatre amb professors de la Universitat Popular, un curs que forma part del Pla de Formació
de Zona per al Professorat.

El Rectorat va acollir ahir la conferència tertúlia Les dones a l’Índia rural. De mujer a mujer,
organitzada per la Fundació Vicenç Ferrer en col·laboració amb la UdL i el Grup de Dones de
Lleida. Montse Ortiz, coordinadora de sensibilització de l’entitat i especialista en gènere i desenvolupament, va ser l’encarregada de conduir la xarrada.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Algú posarà a prova la vostra paciència.
Quan es tracti de feina, abaixeu el cap
i ocupeu-vos de les vostres responsabilitats per
evitar qualsevol recurs o queixa.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mireu a fora del vostre terreny habitual.
Aneu a llocs que no us siguin familiars
i expandireu la vostra ment. Veure filosofies i
estils de vida diferents portarà canvis.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Trobareu difícil mantenir la pau quan
tracteu amb socis o amb la gent amb
qui viviu. Un enfocament reservat us donarà
l’oportunitat de reunir dades útils.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Les recerques educatives i tractar amb
professors, policia o amb qualsevol que
tingui una posició d’autoritat us causarà estrès i
incertesa. Utilitzeu la capacitat d’aprendre.

TAURE 20-IV / 20-V.
Compartiu els sentiments i comproveu
on us trobeu. Algú contribuirà a les vostres idees i us oferirà ajuda. Col·laborar amb la
gent correcta donarà resultats prolífics.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu plans per augmentar la vostra educació. Sigueu enginyosos i participeu
en proeses que siguin desafiadores i requereixin
intel·ligència, percepció i agilitat física.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Tindreu molt en què pensar. No deixeu
que ningú us persuadeixi de prendre
part en coses poc beneficioses personalment.
Eviteu viatjar i tractar amb institucions.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu preguntes i preneu decisions. Una
oportunitat d’expandir un interès que
teniu us donarà millors resultats dels que esperàveu. No vacil·leu ni sigueu mandrosos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu el que pugueu pels altres, però assegureu-vos de rebre alguna cosa a
canvi. No deixeu que ningú s’aprofiti de la vostra
generositat i percepció de les situacions.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sigueu recelosos de la gent que fa promeses extravagants o jugades impredictibles. La informació que us donin no serà
completa. Invertiu més en vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Afloraran assumptes emocionals si descuideu algú que necessita atenció. Aneu
amb compte a l’hora de tractar amb nens, amics,
familiars o amb la parella.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Avalueu la vostra situació i establiu paràmetres. No feu de més perquè ho
notin els altres ni us sentiu obligats a acceptar
responsabilitats que no us pertoquen.

