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Campeones nacionales

Els iaios les feliciten amb molt de carinyo pels 
seus 16 i 13 anys petonets!

Este grupo de chavales son campeones Nacionales en el Campeonato 
Nacional de Funky y Hip Hop, son de la Academia Dancescape de 
Lleida, quedaron en primer puesto categoria absoluta de mas de 25 
equipos de toda España. El campeonato es una buena recompensa para 
un equipo muy unido y que trabajan para lograr sus sueños.

Més de 200 participants a Rosselló en la caminada solidària 
del Dia de la Mare en favor de la lluita contra el càncer

Una quarantena d’alumnes de l’escola Ignasi Peraire 
visiten l’Ajuntament per conèixer-ne el funcionament

El Sant Jaume-Les Heures   
visita la Maternitat d’Elna 

Ferran Perdrix: “Un euro d’inversió dels nostres
patrocinadors, són dues millores per l’Aplec”
“Un euro que puguin invertir els patrocinadors esdevé dues millores per a l’Aplec. Una inversió que 
creix quan els nostres penyistes i visitants se’n beneficien”, va declarar Ferran Perdrix, vicepresident 
de la Fecoll amb motiu del Caragol Tour celebrat ahir a Sant Esteve Sesrovires. Perdrix va destacar “el 
compromís de la Fecoll per convertir aquestes aportacions en inversions i no en una simple despesa”. 

El diumenge 7 de maig, més de 200 persones van participar en la caminada solidària del Dia de la 
Mare organitzada per l’Ajuntament de Rosselló en col·laboració amb l’Associació Cultural de Dones Al-
kanisia. Aquest acte va mostrar la cara més solidària dels rossellonencs que van contribuir amb 3 euros.

Una quarantena d’alumnes de 3r curs de l’escola Ignasi Peraire van visitar divendres al matí l’Ajuntament 
de Mollerussa per conèixer el seu funcionament. Allí han estat rebuts per l’alcalde Marc Solsona, el qual 
va respondre les preguntes que els escolars van formular sobre diferents aspectes del poble.

Durant la 15a edició de l’Intercanvi que el Col.legi Sant Jaume-
Les Heures realitza amb l’escola Saint Joseph de Prada, els 36 
alumnes participants i els seus professors, juntament amb els seus 
corresponents francesos, van visitar la Maternitat d’Elna.

VIDA SOCIAL
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


