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HORòscOp

El camarlenc recull les cartes per als  
Reis dels petits de Turó de Gardeny
El camarlenc, el patge de la ciutat de Lleida, va visitar 
ahir l’associació de veïns Turó de Gardeny. Va recollir les 
cartes per als Reis Mags al col·legi Magí Morera. Avui, a 
les 19.00 hores, finalitzarà la recollida a la Paeria.

amaDo foRRolla

REsiDència monEstiR DE sant BaRtomEu.

l’Home dels nassos visita la residència de 
gent gran sant Bartomeu de Bellpuig
La gent gran de la residència Monestir de Sant Bartomeu 
a Bellpuig van rebre la visita de l’Home dels Nassos, que 
els va desitjar un bon any 2020. L’acte va anar a càrrec 
de la Comparsa de l’Home dels Nassos.

Tablada i el seu ‘nadó al forn’ al monument de l’Holocaust a Berlín
L’empresària Elena Tablada s’ha 
vist embolicada en una polèmi-
ca a Instagram per un desafor-
tunat comentari per un hashtag 
amb què va acompanyar la foto 

que va publicar de la seua visita 
al monument de l’Holocaust de 
Berlín, en memòria dels jueus 
d’Europa assassinats durant la 
Segona Guerra Mundial. L’ex-

parella de David Bisbal va es-
criure #babyintheoven (nadó 
al forn) fent referència que està 
embarassada. Després de les crí-
tiques, va esborrar l’etiqueta.

instaGRam

El fEDac lleida fa una demostració  
de gimnàstica artística al Cucaesport
El Club Gimnàstic FEDAC Lleida va visitar ahir el Cu-
caesport, al Cucalòcum, per fer diverses demostracions 
de gimnàstica artística amb l’objectiu de promocionar 
aquesta modalitat esportiva entre els nens.

fiRa DE llEiDa

un espectacle musical a 
Rosselló recapta 456 € 
més per a la marató

El festival musical RossellóVisió, que es va celebrar dissabte 
passat al Casal Rossellonès, va aconseguir recaptar 456 euros 
per a La Marató de TV3. Aquesta quantitat se suma als 6.561 
euros obtinguts en els actes del passat 14 de desembre. L’espec-
tacle va seguir el model d’Eurovisió i el van protagonitzar nens.

ajuntamEnt DE RossElló

la coral Veus de Ponent 
actua a la residència  
de torre-serona
La coral Veus de Ponent de l’asso-
ciació de veïns de Balàfia va actuar 
dijous passat a la residència de pa-
drins de Torre-serona amb motiu 
de les festes nadalenques. Va ser un 
concert en el qual la coral, formada 
per una desena de cantaires, va 
interpretar nadales i altres temes 
que van fer gaudir els residents del 
centre.

coRal VEus DE PonEnt

ÀRIES 21-iii / 19-iV.
cuideu-vos millor a vosaltres i a les per-
sones que estimeu. Deixeu de preocu-

par-vos pel que no podeu canviar i enfoqueu-vos 
en el que podeu fer per millorar les relacions.

TAURE 20-iV / 20-V.
si sentiu passió per alguna cosa o algú, 
feu-ho notar. Depèn de vosaltres fer que 

les coses passin. utilitzeu les emocions per em-
fatitzar els sentiments i fer sortir la veritat.

BESSONS 21-V / 20-Vi.
considereu el que voleu, el que teniu i 
cap a on us dirigiu. treballeu diligent-

ment entre bastidors per assegurar-vos de no 
descuidar detalls de gran importància.

CÀNCER 21-Vi / 22-Vii.
Doneu un cop de mà i obtindreu alguna 
cosa inesperada a canvi. les associaci-

ons exclusives prometen, i s’hauria de parlar de 
les possibilitats per assegurar-les.

LLEÓ 23-Vii / 22-Viii.
no sentiu que heu de fer un canvi físic. 
considereu atentament el que us fun-

ciona, i si no encaixeu amb els plans d’algú, se-
guiu prioritzant-vos.

VERGE 23-Viii / 22-iX.
Participeu en un esdeveniment que 
ofereixi informació, idees i opcions. El 

que apreneu us ajudarà a decidir com voleu viure. 
s’afavoreix un viatge o una activitat social.

BALANÇA 23-iX / 22-X.
Preneu-vos més temps per mimar-vos 
i disfrutar de la vida, dels amics i de la 

família. Guardeu-vos les opinions i deixeu que 
els altres divulguin els seus secrets.

ESCORPIÓ 23-X / 21-Xi.
no deixeu passar una oportunitat. un 
canvi atraurà algú que mostra interès 

pel que esteu fent. no sentiu que heu de viure 
una altra vida.

SAGITARI 22-Xi / 21-Xii.
continueu avançant. trieu participar en 
activitats que requereixin atributs físics. 

com més gran sigui el desafiament, més emoci-
ons us reportarà l’aventura.

CAPRICORN 22-Xii / 19-i.
obriu-vos sobre com us sentiu i què 
voleu que passi. un canvi serà conve-

nient; tanmateix, heu de considerar com afectarà 
els altres abans de decidir-vos.

AQUARI 20-i / 18-ii.
aprofundiu en el passat i poseu fi a tot 
el que s’interposi entre vosaltres i les 

perspectives interessants. Qüestioneu tant els 
vostres motius com els dels altres.

PEIXOS 19-ii / 20-iii.
comuniqueu-vos amb els que us han 
ajudat i feu un gest amable per assegu-

rar-vos que ho tornin a fer. cuidar les relacions 
significatives és el millor per a vosaltres.
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Josepa Piera Sol compleix 100 anys
L’Ajuntament de Golmés i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell van retre homenatge a la seva veïna, 
Josepa Piera Sol, amb motiu del Centenari del seu naixement i li van lliurar un ram de flors i la medalla 
centenària.

Los ‘Tres Reyes Majos’ reparten 
un año más carcajadas, rock y 
buen rollo por ‘Laherida’
Érase que se era Aner, Fredo y 
Nomar, esos Tres Reyes Majos 
de novela que, como año por 
estas fechas, han vuelto a 
demostrar que cualquier noche 
puede ser buena o mejor que 
otra aunque sea en ‘Laherida’ 
sonando una ‘sinfonía de 
cualquier ciudad’. Muchos 

lugareños los echaba de menos 
pero ellos han sido fieles a su 
cita repartiendo carcajadas 
por doquier, divulgando el 
rock más extremo y deseando a 
todos que se alíen con el buen 
rollo. Que no se extinga nunca 
la llama. Keep on rocking. 
Larga vida... Oh yeah!

Agustí Solans Sanou celebra el Centenari
La Seu d’Urgell va retre un homenatge al Sr. Agustí Solans Sanou amb motiu del Centenari del seu 
naixement en un acte celebrat a Castellciutat, on viu.

Festival musical solidari a Rosselló
El festival musical RossellóVisió, celebrat el passat 28 de desembre al Casal Rossellonès, va aconseguir 
recaptar 456 euros per a La Marató de TV3.

La bailarina y coreógrafa 
leridana Eva Espejo celebra 
su ‘kumpletakos feliz’ en 
plenas fiestas
La bailarina, coreógrafa y 
actriz leridana Eva Espejo está 
de enhorabuena porque hoy 
es su ‘kumpletakos feliz’ que 
celebra en plenas fiestas con 
los suyos y con los ella muy 
bien sabe, mientras mantiene 

el fomento de la cultura de la 
danza con su escuela Dance 
Fit Center, además de trabajar 
en videoclips y otros proyectos 
artísticos. Por muchos años 
más en la brecha y en plena 
forma. Larga vida... Oh yeah!

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


