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AJUNTAMENT DE BELLPUIG

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Concert de l’orquestra Ad Líbitum
al Teatre Armengol de Bellpuig
El Teatre Armengol de Bellpuig va acollir ahir un concert a càrrec de l’orquestra de cordaAd Líbitum formada
per alumnes del conservatori d’Igualada. El concert està
inclòs dins del cicle Bellpuig Ressona.
EFE

Uns 65 ciclistes van participar en la pedalada, que va tenir dos circuits.

Pedalada familiar a Torrefarrera
Torrefarrera va celebrar ahir la
segona edició de la Pedalada Familiar organitzada pel Club Esportiu Torrefarrera Bikers, amb
el suport de l’ajuntament. La iniciativa va comptar amb 65 par-

ticipants i hi va haver dos circuits: el curt de 800 metres i el
llarg, que comptava amb cinc
quilòmetres. A més, aquest segon circuit va comptar amb un
petit tram d’iniciació al BTT. A

més, els participants van poder
disfrutar d’un esmorzar popular, concursos d’habilitats i jocs
infantils. Després de la pedalada es van entregar els premis als
guanyadors.
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Festa pel 50 aniversari de Michelle
Obama amb Beyoncé i Stevie Wonder
La primera dama d’EUA, Michelle Obama, va celebrar dissabte el seu 50 aniversari en una festa en què va demanar
als assistents que portessin sabates còmodes per ballar i
no va permetre fotos.Van ser-hi Beyoncé i StevieWonder.
EFE

La moda masculina de Lavin per al 2015
s’interroga sobre les xarxes socials
La firma de roba Lanvin va presentar ahir les propostes
per a la col·lecció de tardor-hivern a la Setmana de la Moda Masculina de París. Lanvin es va interrogar sobre la influència de les xarxes socials a les nostres vides.

Sardanes i marionetes a la Festa d’Hivern d’Alcarràs
Els actes de la Festa Major d’Hivern d’Alcarràs van continuar
ahir amb una ballada de sardanes al pavelló polivalent a càrrec de La Selvatana. També hi

va haver activitats per als més
petits amb l’espectacle de marionetes Nil i la Casa de Xocolata. L’ajuntament d’Alcarràs va
destacar ahir el massiu segui-

ment de les festes en actes com
el concert de La Pegatina i la Festa del Porc.Avui acabaran els festejos amb un espectacle infantil.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Reviseu la vostra resolució i reconfigureu el que necessiteu fer per assolir
aquest any les metes. No deixeu que les agendes d’altres vagin davant de la vostra.
TAURE 20-IV / 20-V.
Sabeu el que heu de fer. No espereu que
se n’ocupin els altres. Preneu la iniciativa i assolireu compensacions. No us quedeu en el
fons quan pertanyeu al capdavant.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Us oferiran una oportunitat. Poseu qualsevol tracte que rebeu per escrit. Pregunteu i mostreu el que podeu oferir concisament. La desil·lusió serà un factor.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Feu plans que incloguin persones interessants. Treballeu en xarxa amb experts que puguin alimentar el vostre coneixement per quan desitgeu causar impressió.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Situacions que us molesten. Una vegada coneixeu on sou, podeu fer eleccions i canvis. Un projecte a la feina us permetrà
utilitzar el vostre talent creatiu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Si no podeu sortir de vacances, almenys reserveu una mica de temps per
reagrupar-vos. Fent un parell de millores personals podreu construir confiança i optimisme.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
No us atureu. Si algú us critica, parleu
fermament. Teniu dret a fer eleccions
quan es tracta de persones que se suposa que
estan del vostre costat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reprimiu qui mira de posar-se entre vosaltres i els vostres plans. Hi haurà més
oportunitats si reduiu necessitats i formeu aliances amb gent que comparteix els vostres valors.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La decepció emocional és present. Tant
si sou vosaltres o és un altre qui deixa
una falsa impressió, no permeteu que ningú influeixi en decisions importants.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Exhibiu temes de diners i veureu qui hi
mostra interès. No deixeu que la ira us
impedeixi tancar un tracte. Podeu pensar que
alguna cosa val més del que sembla.
AQUARI 20-I / 18-II.
Escolteu amb compte i descobrireu informació que pugui ajudar-vos a realitzar una bona inversió. Estigueu preparats per actuar ràpidament i seguir movent-vos.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Deixeu que la intuïció us ajudi a desxifrar què passa i què hauríeu de fer. Sorgeix una oportunitat si treballeu en xarxa amb
gent financerament pràctica.

la Mañana

CREA 19

LUNES 20 DE ENERO DE 2014

Si desea publicar la reseña de su cumpleaños, matrimonio o del nacimiento de su hijo o algún familiar,
envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún cargo. No se publicarán
fotomontages, fotografias retocadas o que no tengan un mínimo de calidad. Los originales deberán
entregarse a LA MAÑANA 48 horas antes del día de su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del
Polígono Industrial, 118 de Lleida o por correo electrónico:

vidasocial@lamanyana.cat

‘Bellpuig ressona’ invita a la orquesta de cuerda Ad Líbitum de Igualada
El Teatre Armengol de Bellpuig acogió ayer al mediodía un concierto a cargo de la Orquesta Ad Líbitum, formada
por alumnos del Conservatori Municipal de Música d’Igualada, concierto incluido dentro del ciclo “Bellpuig Ressona”.

Amaia Salamanca, una
futura mamá de ‘shopping’
Ya falta poco para
que Amaia Salamanca se convierta en mamá por primera
vez. Y en la recta final de su
embarazo, aunque se encuentra en un momento profesional
relajado, la actriz no parece tener intención de bajar el ritmo
en el día a día. Amaia paseó su
embarazo por las calles de Madrid durante una jornada en la
MADRID •

Tàrrega exhibe los trabajos del curso de fotografía digital impartido por Jaume Solé
La Sala Marsà de la Casa de Cultura de Tàrrega acoge hasta el 26 de enero la muestra de trabajos realizados por los
alumnos del curso digital que ha impartido Jaume Solé durante los últimos meses en la capital de l’Urgell.

que disfrutó de una de sus pasiones: la moda.
La actriz fue en coche hasta algunas tiendas de la capital
madrileña. Amaia salió de una
de las ‘boutiques’ con una gran
bolsa, adquiriendo, tal vez, algun detalle para su chico, el
sevillano Rosauro Varo, para
celebrar su inminente paternidad.

Torrefarrera celebra la segunda edición de la Pedalada Familiar

El XXXVIII Cross de San Quílez se cierra con la participación de 210 atletas

El Club Esportiu Torrefarrera Bikers organizó ayer la segunda pedalada familiar de Torrefarrera
que contó con la participación de 65 personas.

Ayoub Dinari, atleta del Hinaco Monzón, se proclamó vencedor en categoría absoluta en el
XXXVIII Cross de San Quílez, XV Memorial Antonio Isábal, que se celebró en Binéfar.

