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ITMAR FABREGAT

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

El director de Joventut visita Torrefarrera
per conèixer el nou centre juvenil
Els alumnes de cinquè i sisè de primària del col·legi Cervantes, ahir a CaixaForum.

Pràctiques d’arqueologia per a alumnes lleidatans
❘ LLEIDA ❘ Una vintena d’alumnes
de cinquè i sisè de primària de
l’escola Cervantes de Lleida
van iniciar ahir la seua participació en el programa RecerCaixa, que proposa als estudiants dur a terme un programa

de recerca durant el curs. La
matèria escollida és l’arqueologia experimental, de manera que els alumnes desenvoluparan activitats i pràctiques
vinculades a projectes de la
UdL.

La notícia, a
Lleida Televisió

BIBLIOTECA SANT BARTOMEU D’ALPICAT

Els alumnes de l’escola
Doctor Serés deAlpicat
han visitat aquesta setmana l’exposició Escaleta de versos. Joana
Raspall, graó a graó,
que mostra a la biblioteca de la localitat la vida i obra d’aquesta escriptora de poesia per
a nens en català.
EFE

Kiko Rivera
obté la custòdia
compartida

Marxa solidària
per la Marató
a Vallbona

Kiko Rivera va obtindre ahir de mans del
jutge la custòdia compartida del fill que té en
comú amb la seua exparella, la model Jessica Bueno. El fill d’Isabel Pantoja la va demanar per la decisió de la
model de mudar-se amb
el seu fill a Eibar.

Prop d’un centenar de
persones van participar
diumenge passat en la
primera Marxa solidària per la Marató de
TV3 a Vallbona de les
Monges. Els participants van disfrutar del
patrimoni natural i cultural de Vallbona i del
seu entorn.

MARGENERS DE GUISSONA

Gran diada dels
Margeners de
Guissona

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Nens d’Alpicat
visiten la
biblioteca

L’alcalde deTorrefarrera, Jordi Latorre, va rebre dilluns el director general de Joventut,Toni Reig, per presentar-li el projecte del nou centre juvenil de la localitat.A l’acte també hi
van assistir membres de l’associació El Jovent.

Els Margeners de Guissona van celebrar diumenge passat la seua setena diada, és a dir, l’última actuació de la temporada a la seua localitat d’origen, en la qual
van aconseguir descarregar un 3 de 7 amb
agulla, un 3 de 7 per sota i un 4 de 7. Els castellers de Solsona i Badalona van acompanyar
els de Guissona en la diada, que es va tancar
amb els tradicionals pilars. Els Margeners van
valorar la temporada de
forma molt positiva.
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Hi pot haver retards. Escolteu el que tinguin per dir els altres però que no sentiu la necessitat de prendre una decisió precipitada. Cuideu el vostre temps.
TAURE 20-IV / 20-V.
Seguiu fins al final amb els vostres
plans però feu excepcions si us trobeu
en una situació que pugui tindre implicacions financeres o legals. És bo veure els detalls.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Abans de precipitar-vos a decidir, heu
d’estar segurs de no acabar perdent.
L’impuls pot consumir-vos però la paciència us
manté lluny de problemes. Utilitzeu el cap.

CÀNCER21-VI / 22-VII.
Compreu, recolliu informació i continueu una cosa interessant. Heu de
guanyar-hi molt si busqueu coses que us donin
felicitat o ítems que complauen els qui estimeu.
LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu esperar un repte. És millor no
manejar les coses de manera tradicional o rutinària. L’element sorpresa us donarà avantatge si sabeu aprofitar els canvis.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Manteniu el cap clar i la ment oberta.
Traure conclusions precipitades no acabarà bé. Poseu més esforç en la feina i escolteu qui
pugui contribuir amb alguna cosa.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Reaccionar malament afecta la vostra
reputació. No heu de permetre que us
pressionin, però els vostres jutjaran les situacions segons com les manegeu. Manteniu la pau.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Expresseu intencions. Discutiu els plans
i mireu de tornar un somni de llarga data en realitat. Si aneu a llocs que us interessen o
motiven fareu el primer pas en bona direcció.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Hauríeu de mostrar una mica de compassió i fer alteracions que millorin la situació personal o estil de vida. Sigueu honestos
amb el que voleu i realistes amb les metes.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Acabeu el que heu començat i seguiu
el comportament que s’espera de vosaltres. Obtindreu els beneficis addicionals que
voleu i el suport per assolir les metes.
AQUARI 20-I / 18-II.
Aprendreu molt si observeu la manera d’actuar dels altres. Els canvis que
feu basats en el que descobriu us ajudaran a evitar interferències.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Jugueu per guanyar. Useu la percepció, coneixements i experiència per
tancar un tracte o convèncer algú de contribuir
o col·laborar. Apliqueu la vostra energia.

