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L’andorrà David Aguilar entra al ‘Guinness’
pel seu braç amb peces de Lego
L’andorrà David Aguilar ha entrat al llibre Guinness World
Records després de convertir-se en la primera persona
a fabricar-se una pròtesi funcional de braç amb peces de
Lego. A la foto, l’any passat a la Seu d’Urgell.
núria torres/acn

En el torn de les set assagen els nens i joves de 9 a 15 anys, com a la foto.

La Seu crida a assajar el Ball Cerdà
Els veïns de la Seu d’Urgell es
preparen per participar en un
dels actes més tradicionals de
la festa major de la ciutat, que
se celebra entre els dies 23 i 27,
i que els últims anys ha viscut

un nou impuls gràcies al reconeixement com a element festiu
patrimonial d’interès nacional.
Ahir van començar els assajos
del Ball Cerdà, que s’allargaran fins divendres a l’espera de

la posada en escena, diumenge
vinent.
Les sessions d’assaig, com a
mínim fins avui, i en previsió de
pluja, es faran al pati del col·legi
de La Salle.
x. santesmasses

La Jove de Tarragona protagonitza la
jornada castellera de Sant Magí
La Jove de Tarragona va descarregar ahir el 5 de 9 amb
folre en la diada castellera de Sant Magí, una de les més
destacades del mes d’agost. La supercatedral va ser la
millor construcció, de gamma extra, a la plaça de les Cols.
ajuntament de rosselló

Visita dels participants al Casal d’Estiu
de Rosselló a camps de fruiters
Els nens i nenes del Casal d’Estiu de Rosselló van participar la setmana passada en una jornada als camps
d’arbres fruiters del municipi per conèixer el paisatge i
poder experimentar de primera mà la recollida de fruita.

Fins a 22 aprenents d’Indiana Jones a la Iesso Romana
Un total de 22 joves aprenents
d’arqueòlegs d’entre 6 i 11 anys
participen aquesta setmana en
el curs infantil d’arqueologia
que organitza el Museu Eduard

Camps al parc romà de Iesso.
El seu director, David Castellana, va explicar que l’objectiu
és “aproximar l’arqueologia als
més joves”.

Per a això, s’ha recreat al parc
romà d’arqueologia una zona
amb material real perquè els petits localitzin i tractin les seues
troballes.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Respireu, exhaleu. Bé, ara esteu llestos
per avançar, abraçar el futur i fer el millor que pugueu. No mireu enrere; recordeu el
passat i apreneu a avançar. Viviu el moment.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Deixeu-vos de preocupar pel que fan
els altres i concentreu-vos en el que
mireu d’aconseguir. Si deixeu que les emocions
manin, perdreu el vostre lloc.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Useu la intel·ligència i l’experiència per
sortir-vos amb la vostra. La forma com
tracteu els altres determinarà quant de respecte
obtindreu a canvi. Oferiu ànim, no crítiques.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Un canvi pot ser bo, fins i tot si no voleu
acceptar una cosa nova o desconeguda.
Considereu com millorar la vida, la llar i sobretot
el futur.

TAURE 20-IV / 20-V.
Anhelar el canvi i bregar amb el canvi
no és el mateix. Estigueu preparats si
voleu els millors resultats. Escolteu el cor, no el
que algú altre us diu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un gran canvi us intrigarà i s’esgotarà
la paciència si sentiu que no podeu entrar en acció, però fer les coses bé la primera
vegada serà part de l’èxit.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Continueu avançant, independentment
del que facin els altres. Escolteu el cor i
trobareu el camí que més us convé. Està bé fer
les coses a la vostra manera.

AQUARI 20-I / 18-II.
Avui feu-ho tot per vosaltres, les relacions amb els altres i cap a on us dirigiu.
Podeu aconseguir molt si sou assertius i feu el
que cal fer sense muntar un escàndol.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Considereu les possibilitats i comenceu
a fer el que us brindi alegria. Sou responsables de la vostra felicitat, així que no compteu amb algú per satisfer necessitats.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en esdeveniments que us
empenyin en la direcció que heu agafat
durant un temps. Deixeu enrere el passat, abraceu el futur i descobriu el que la vida us dóna.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Concentreu-vos a ser els millors i fer un
pas endavant per aquells que estimeu
i us importen. Es poden fer millores personals
que augmentin la confiança.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Un canvi de plans o de la forma en què
feu les coses us ajudarà a utilitzar temps
i habilitats de manera més efectiva. Dediqueu
més temps a la superació personal.

MARTES 20 DE AGOSTO 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
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Trobada de casals d’estiu a Salardú
Unes 120 nenes i nens d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys van reunir-se a Salardú en una
jornada organitzada per l’Escola d’Educadors d’Oci en el Medi Natural de la Val d’Aran

La Fecoll, jurat a Gràcia
Els jardins Manuel Torrente del barri de Gràcia van acollir el concurs
gastronòmic “Cargols a la gracienca” que l’entitat Cargol Graciós
organitza cada any en el marc de la popular festa barcelonina i que
va comptar amb la Fecoll com a part del jurat.

Campionat d’escacs a la festa de Juneda
L’ajuntament va acollir el Campionat de Partides semiràpides d’escacs, en què van participar-hi 17
jugadors, i que va acabar amb la victòria de Joan Torrent Minguet.

Visita dels infants de Rosselló als fruiters
Les nenes i els nens del Casal d’Estiu de Rosselló 2019 van gaudir d’una jornada als camps de fruiters
del terme municipal, on van experimentar de primera mà la labor de collir fruita i l’ofici de pagès.

Lorena Gómez, legionària
La cantant lleidatana Lorena Gómez va participar ahir en el
programa de RTVE ‘Trabajo temporal’, on es va convertir en
una paracaigudista legionària.

