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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Alumnes de la llar d’infants de les Borges
representen un conte de Nadal
Els alumnes de la llar d’infants municipal de les Borges
Blanques van representar ahir davant de les famílies el
seu particular conte de Nadal, que aquest any s’ha basat
en la cançó de les figures del pessebre.
CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA

El concert solidari del Club Banyetes reuneix 400 escolars a l’Auditori
L’Auditori Municipal Enric
Granados va acollir ahir la celebració del concert solidari de
Nadal del Club Banyetes, que
va reunir més de quatre-cents

Festa de la Tronca Solidària al Pont de Suert
amb mig centenar de participants
Mig centenar de persones, la majoria de les quals eren
nens i nenes, van participar ahir a la Tronca Solidària
organitzada al Casal Cívic del Pont de Suert, dirigida a
usuaris del Servei d’Atenció Diürna.
COL·LEGI DE PERIODISTES DE LLEIDA

nens i nenes de dotze corals de
vuit col·legis i quatre escoles de
dansa i música de la ciutat de
Lleida. La recaptació es destinarà a la campanya Posa’t al

meu lloc, solidària amb Afanoc,
Down Lleida i les associacions
de celíacs i diabètics. L’objectiu
és promoure el civisme i l’ètica
entre els menors.
R.M.Z.

Escala en ‘hi-fi’ a
Castellnou de Seana
per a La Marató de TV3
El casal municipal de Castellnou
de Seana va acollir diumenge passat una escala en hi-fi per recaptar
fons per a La Marató de TV3. L’esdeveniment, segons van apuntar
els organitzadors, va comptar amb
una gran participació. La Marató,
dedicada aquest any a les malalties
infeccioses, va recaptar 7,2 milions
gràcies a la solidaritat i a esdeveniments populars com aquest.
CASAL ROSSELLONÈS

Concert de Nadal de
l’Escola Municipal
de Música de Rosselló
Els vuitanta alumnes de l’Escola
Municipal de Música de Rosselló,
des dels petits músics fins al grup
de batucada Batutam, van actuar
diumenge passat davant de més de
dos-cents cinquanta veïns i familiars en el tradicional concert de
Nadal de la localitat. L’espectacle,
celebrat al Casal Rossellonès, va
servir als alumnes per mostrar les
habilitats musicals.

Pere Rodrigo, de 18 mesos, guanya el
Concurs de Dibuix del Col·legi de Periodistes
Pere Rodrigo, de 18 mesos, és el guanyador del VI Concurs
de Dibuix de Nadal del Col·legi de Periodistes de Lleida,
que il·lustrarà les felicitacions nadalenques. A la imatge,
amb la mare, la germana i el president, Rafa Gimena.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Trieu l’amor per sobre de la força. Algú
posarà a prova la vostra paciència. Si
creieu que s’aprofiten de vosaltres, utilitzeu la
intel·ligència per igualar el camp de joc.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Aneu amb compte amb com gasteu els
diners. Les compres impulsives no resultaran tan bé com crèieu. Allunyeu-vos de les
situacions que poden deixar-vos esgotats.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us doblegueu sota pressió. No podeu prendre una decisió si no esteu a
punt. Busqueu pau i tranquil·litat o passeu temps
amb algú que us donarà bons consells.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sobresortireu respecte de fer les coses,
però no us apunteu a res que us allunyi
de les promeses que vau fer. Un canvi de plans
us deixarà amb la guàrdia baixa.

TAURE 20-IV / 20-V.
Abstingueu-vos de fer un moviment
impulsiu. Sigueu molt cautelosos quan
tracteu problemes legals. Feu els ajustaments
necessaris i procediu amb honestedat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No cediu a algú que us demani que feu
canvis poc realistes. Aparteu-vos i feu
la vostra en lloc de permetre que les emocions
us portin a una situació vulnerable.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Ajudeu i us sentireu bé. Són les petites
coses les que comptaran més. No perdeu el temps en ofertes extravagants quan la
paciència és tot el que necessiteu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Les compres, decisions i ofertes d’entusiasme del moment no funcionaran bé
al final. Aneu amb compte de no fer promeses
que no voldreu complir.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Els afers emocionals s’intensificaran
quan tracteu amb col·legues, superiors
o qualsevol altre que busqui una manera de fer
que quedeu malament. Utilitzeu l’encant.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Rebreu un cop de colze emocional d’algú amb qui viviu o teniu una relació
propera. No descarteu el que es diu. Les pistes
estan just davant de vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La despesa impulsiva us deixarà en un
dilema. Prengueu-vos un moment per
considerar les conseqüències de les accions
abans de fer la mudança. Trieu ser metòdics.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les decisions emocionals poden costar-vos. Podeu oferir ajuda o suggeriments, però no us excediu provant de fer de més.
Cuideu-vos dels vostres interessos.

