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Dissabte, 21 de desembre del 2019
ajuntament la seu d’urgell

IES Joan Brudieu

Alumnes de la Seu viatgen a Polònia i
Eslovàquia amb el programa Erasmus+
Un grup d’alumnes, de cicles formatius de Grau Mitjà i
de 3r i 4t de l’ESO, i professors de l’IES Joan Brudieu de
la Seu d’Urgell han participat en dos projectes Erasmus+
amb viatges a Polònia i Eslovàquia.
ajuntament tamarit de llitera

Presenten ‘Climometer’, una app desenvolupada per alumnes de la Seu
L’alumnat de 3r d’ESO de l’institut La Valira de la Seu d’Urgell
va presentar dijous Climometer,
una aplicació per a dispositius
mòbils. Aquesta app dóna con-

La biblioteca de Tamarit recull 450 quilos
d’aliments per a Càritas i Creu Roja
Representants de Càritas i Creu Roja van rebre ahir un
total de 450 quilos d’aliments, a través de la campanya
solidària que va desenvolupar la biblioteca de Tamarit de
Llitera, que intercanviava un llibre per un quilo de menjar.
escola la bassa

sells per millorar personalment
el consum i el contacte amb el
medi ambient i tindrà un preu
de 0,99 euros al Play Store. Els
diners recaptats aniran desti-

nats al viatge de final de curs
que faran l’any que ve. També
la presentaran als premis EcoInnovación, de la Fundación Educativa Endesa.
ajuntament de rosselló

L’Escola de Música de
Rosselló ofereix el
concert de Nadal
Més de 300 persones van assistir
dijous passat al concert de Nadal
ofert per l’Escola de Música Municipal de Rosselló, en què van
participar més de 70 alumnes de
totes les edats. El concert, organitzat per felicitar les festes nadalenques als familiars, va estar
protagonitzat per les nadales tradicionals acompanyades per tota
mena d’instruments.
Junta de l’AMPA de l’EBM Balàfia

L’Escola Infantil de
Balàfia acomiada l’any
amb la festa de Nadal
Unes 400 persones es van reunir
ahir a la sala d’actes del Centre
Cívic de Balàfia per celebrar la
festa de Nadal de l’Escola Infantil
Municipal Balàfia. Aquest any va
comptar amb l’actuació de la companyia lleidatana Magrae Teatre
interpretant el conte El Tabalet. La
cita va servir per acomiadar l’any,
ja que el curs no es reprendrà fins
al 8 de gener.

L’escola La Bassa de Torregrossa celebra
l’arribada de les festes nadalenques
L’escola La Bassa de Torregrossa va acomiadar ahir el
final de trimestre i va celebrar l’arribada de les festes de
Nadal amb la visita del patge i la lectura de cartes dels
nens, a més de cançons i diferents actuacions.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Avalueu la situació actual. L’any està
arribant a la fi, i la pressió per fer un
canvi en l’estil de vida que us millori el benestar
emocional és a prop.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Sortiu i divertiu-vos. Poseu les emocions
en temps d’espera i tingueu la cartera
en un lloc segur. Oferiu temps de qualitat en lloc
de gastar diners.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Preneu-vos un descans per passar
temps amb un bon amic a qui fa temps
que no veieu. Els viatges curts seran esclaridors
sobre la manera de viure dels altres.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Poseu-vos en contacte amb algú a qui
no podreu veure durant la temporada
festiva. Us animarà i us conduirà a futurs plans
de viatge.

TAURE 20-IV / 20-V.
No deixeu que les emocions us facin
actuar irracionalment. Mireu bé les cartes i descobrireu que teniu més opcions de les
que creieu. Us convé treballar en equip.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No entreu en una disputa amb algú
pròxim. Poseu les emocions a una banda i dirigiu l’energia en tasques que us ocupin la
ment i el temps.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Feu canvis singulars a casa que us inspirin a ser més creatius. Pot ser la temporada festiva, però poseu la salut al davant i
tingueu una actitud minimalista.

AQUARI 20-I / 18-II.
Una situació d’estrès us afectarà la salut.
No deixeu que les decisions que prenen
els altres us pertorbin els plans o el benestar
emocional. Utilitzeu l’intel·lecte, no la ira.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Celebreu i prepareu-vos per als esdeveniments. Anar a buscar algú a qui no
heu vist de fa temps us ajudarà a deixar de banda
els assumptes personals inconclusos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sortiu i feu coses que beneficiïn la comunitat. Una sortida de compres portarà a adquirir algunes coses especials que faran
disfrutar els més petits.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Considereu la rutina diària i feu un ajustament que us doni més tranquil·litat i
us permeti passar més temps amb els éssers
estimats. El viatge de la vida és el que feu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Una oportunitat per guanyar punts al
treball o la comunitat estarà disponible
si preneu més mesures per assegurar que la feina
que feu sigui espectacular.

