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ajuntament de rosselló

Motos, bicis i cotxes antics a Rosselló
amb motiu de la festa major del Pilar
Els carrers de Rosselló es van omplir ahir de motos, bicicletes i cotxes antics en el marc de les celebracions que
s’organitzen en aquesta localitat del Segrià per la festa
major del Pilar.
amado forrolla

Un moment de la festa d’inici del curs escolar del Club Banyetes, ahir, a la Seu Vella de Lleida.

El Club Banyetes celebra a la Seu
Vella una festa pel retorn a l’escola

Caminada de l’associació d’alcohòlics
rehabilitats pels 25 anys d’activitat
Unes 50 persones van participar ahir en la caminada de
l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida, que compleix 25 anys en actiu sensibilitzant sobre els efectes de
l’alcohol i ajudant persones amb alcoholisme.
edgar aldana

Centenars de nens i nenes van
gaudir ahir a la Seu Vella de
Lleida de la festa organitzada
pel Club Banyetes amb motiu
de l’inici del curs escolar, que
va arrancar fa tot just un mes.
A l’esplanada situada a darrere de l’absis del temple, es va
col·locar l’escenari central de
la festa, on Banyetes, Eureka,
Plutó, Chavela i William van
interpretar les cançons del club.

Així mateix, el grup Skatakids
va fer ballar tots els assistents.
D’altra banda, els més petits
van participar en diferents tallers de jocs.
Aquest any, com a novetat, la
festa del Club Banyetes per la
tornada a l’escola no va acollir
la presentació dels guanyadors
del Premi Literari de Conte Infantil Club Banyetes ni tampoc
els del dedicat a joves il·lustraparc astronòmic del montsec

dors. Els dos guardons s’entregaran al desembre, durant la
gala de Cap d’Any retransmesa
per Lleida TV.
La regidora de Polítiques per
als Drets Socials de la Paeria,
Regina Cairol, es va adreçar
a tots els assistents i va manifestar que l’objectiu és que “la
gent s’ho passi bé però que també aprengui valors i desenvolupi un sentiment de pertinença”.

Tanca el festival del Parc
Astronòmic del Montsec
amb èxit de públic
“Un èxit rotund.” Així va valorar
ahir el director científic del Parc
Astronómic del Montsec (PAM),
Salvador Ribas, el sisè festival
d’aquest equipament, que va reunir des de divendres i fins ahir més
de 2.000 persones en els Viatgers
Galàctics, els monòlegs científics i
els experiments del televisiu Dani
Jiménez, entre altres activitats per
a tota la família.

Mollerussa balla al ritme dels vuitanta i els
noranta en una multitudinària Big Fest
El recinte firal de Mollerussa va acollir dissabte a la nit
la Big Fest, en la qual milers de persones van ballar al
ritme de les melodies més recordades de les dècades dels
vuitanta i dels noranta.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
L’energia alta pot ser tan bona com dolenta. Concentreu-vos en el que voleu
aconseguir, no en situacions en què no guanyeu.
Discutir no us ajudarà a avançar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
La ira no us ajudarà a avançar. Utilitzeu
la imaginació i trobareu una manera
alternativa d’obtenir el que voleu. El canvi pot
ser que no us vagi bé.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Estigueu oberts a suggeriments. Algú
de qui menys us espereu us oferirà una
solució que portarà un canvi positiu. Actualitzeu
el vostre aspecte o actitud.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Investigueu, cuideu la paperassa i aclariu el camí. Tenir un canal obert per
canviar mostrarà que sou minuciosos i capaços
de ser líders. Expresseu pensaments.

TAURE 20-IV / 20-V.
Les emocions fluctuaran i, si no es gestionen amb cura, us poden causar problemes. Mireu tots els costats d’una situació
abans de prendre una decisió concreta.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Quedeu-vos quiets si no esteu segurs
de què és el millor per a vosaltres. No
importa el que facin els altres; si no us sembla
bé, no us hi uniu. Compartiu els pensaments.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
És hora de prendre decisions. Deixeu de
pensar en les possibilitats i comenceu
a implementar les idees. Parleu sobre com us
sentiu i què voleu fer.

AQUARI 20-I / 18-II.
Aneu amb compte amb el que dieu.
Poseu-ho tot a lloc i concentreu-vos en
el pressupost, els assumptes legals i a qui podeu
demanar ajuda. Feu ajustaments.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Busqueu oportunitats i aneu en aquesta
direcció. No deixeu que ningú s’aprofiti
de vosaltres. Les societats seran difícils si no podeu mantenir la igualtat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Connecteu-vos amb les persones que
sempre us han donat consells savis en
el passat. Una ment oberta conduirà a canvis
òptims que us ajudaran a avançar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Considereu tots els aspectes abans de
prendre decisions. Podeu fer un canvi
en com repartiu les cartes, però com ho feu determinarà el resultat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Mirar cap enrere us ajudarà a avançar.
Cuideu els assumptes que afecten el
benestar físic i emocional. Actualitzeu els plans,
refresqueu el vostre aspecte i prepareu-vos.

LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
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 nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat

Aniversari d’Alcohòlics Rehabilitats
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L’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida (ARLLE) va commemorar ahir el 25è aniversari de la
seva creació amb una caminada solidària, des de la plaça Sant Llorenç fins al Parc de la Mitjana.

Felicitats a la mare més
bonica i valenta!!

La BigFestMollerussa o música dels 80 i 90

Jornades del Patrimoni a Seròs

La colla dels 50, la quinta del 1969, van organitzar la tercera edició de la BigFestMollerussa, la festa en
tribut a la trajectòria musical de les sales de la capital del Pla d’Urgell.

Més de 200 persones van poder redescobrir a Seròs el Palau dels
Montcada i el Monestir d’Avinganya.

Bicis i motos a la Festa Major de Rosselló

Mercat a Benavent de Segrià

La Festa Major de Rosselló va celebrar, entre les diferents i variades activitats, la XXVa Trobada de
motoristes, la XXIIa Pedalada popular i la VIIa Concentració de cotxes antics i clàssics.

La primera edició del Petit Mercat del Pagès a Benavent de Segrià
va ser ahir un èxit de participació amb moltes parades artesanals.

