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Alfarràs tanca la seua setmana cultural
amb un dinar de germanor
Alfarràs va tancar diumenge passat l’edició 23 de la seua setmana cultural amb un dinar popular organitzat pel
grup Esplai d’Alfarràs. Els actes de la setmana cultural han
inclòs tallers de moda i de gastronomia.

Claravalls celebra la festivitat de Santa
Àgueda amb un dinar per a dones
L’associació Dones La Ginesta de Claravalls i de Santa
Maria van celebrar diumenge passat un dinar popular amb
motiu de la celebració de Santa Àgueda.Van assistir-hi
més de cinquanta dones de la població.

La fotografia i els somnis, protagonistes d’exposicions a la UdL
La UdL acull a partir d’avui al
Centre de Cultures de Cappont
l’exposició L’aula somiada: una
experiència educativa transformadora a partir de la fotogra-

fia, obra d’una trentena d’alumnes del doble grau Educació Infantil - Educació Primària. I a
partir del dilluns 16 es podrà visitar al Rectorat la mostra So-

mies o treballes? de la fotògrafa lleidatana Mercè Bellera, en
la qual es mostra el treball dels
seus artistes i el que desitjarien
fer.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Trobada de
puntaires a
Torrefarrera

Més de 400 puntaires de cinquanta poblacions
catalanes es van concentrar diumenge en la
XVIIITrobada de Puntaires deTorrefarrera. En
la trobada també hi havia 50 parades especialitzades en aquest art.

ITMAR FABREGAT

Exposició de
manualitats del
Centro Galego

El Centro Galego de Lleida va inaugurar ahir
una exposició de manualitats realitzades per
la Vocalida de la Mujer de l’entitat. El Centro
Galego va obrir amb aquest acte aquesta setmana cultural.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Podeu aprofitar l’oportunitat de formar
una relació tot compartint les habilitats i els serveis que s’adaptin a les necessitats
universals.
TAURE 20-IV / 20-V.
Fer reformes us ajudarà a avançar amb
els plans. Inicialment sereu qüestionats, però una vegada que compartiu la meta a
llarg termini, us donaran la llibertat per seguir.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Preneu un enfocament acurat del que
feu. Algú estarà treballant en contra
vostra. Mantingueu l’estratègia en secret i no
deixeu que les emocions governin.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No dubteu a preguntar o canviar
d’idea i direcció. Penseu a començar un
projecte creatiu basat en les habilitats i experimentareu major llibertat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Arregleu la casa o feu un moviment
domèstic que s’adapti a l’actual estil de
vida. Realitzeu el millor per a vosaltres i seguiu
en marxa. Algú us oferirà la percepció.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu un esforç per comprendre els companys amb qui esteu involucrats personalment i professionalment. Mostreu el que
tingueu per oferir.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Enfoqueu-vos en guanys professionals.
Feu un canvi únic o interesseu-vos per
la gent que té una cosa amb què contribuir a les
idees i metes. Utilitzeu tàctiques emocionals.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Promogueu un projecte en el qual vau
estar treballant o feu un suggeriment
que us ajudi a atreure l’audiència per unir-se a
la recerca. Un petit risc és d’ajuda.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Escolteu, però qüestioneu el que es digui. Obtingueu les dades correctes o
pagareu per errors aliens. Empitjoren situacions
que afronteu amb amics, veïns i parents.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Utilitzeu l’astut sentit de negociar per
guanyar aprovació. Una tasca inusual
que vau tenir en el passat serà la solució ideal a
un problema que afronteu avui.
AQUARI 20-I / 18-II.
Escolteu el que es digui i utilitzeu l’experiència i coneixements per afrontar
l’oposició. Perdre el temps en el que no podeu
canviar us fa retrocedir.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Firmeu contractes i invertiu temps i diners en una idea creativa que desitgeu
concretar. Cobreu vells deutes i aclariu malentesos abans de seguir endavant.
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Alcarràs i Torres de Segre
impulsen un projecte
per fomentar l’ús de
les tauletes a l’escola
FOTO: Ajuntament de Rosselló / Façana de l’església de Sant Pere

L’Ajuntament de Rosselló
rehabilita la façana de
l’Església de Sant Pere
L’Ajuntament del municipi de Rosselló, a la comarca del Segrià, ha
iniciat la primera fase de les obres
de rehabilitació de la façana de
l’Església de Sant Pere ad Vincula
de la localitat, que compten amb
un pressupost total de 17.000 euros, subvencionats per l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, Conservació
del Patrimoni Cultural, així com
l’aportació de feligresos i del Bis-

bat de Lleida.
El regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Rosselló, Joan
Fontova, va explicar que “la façana de l’Església de Sant Pere ad
Vincula, de pedra tipus arenisca,
estava molt malmesa pel pas del
temps i per la manca de manteniment a causa de l’escassetat de
pressupost de les anteriors legislatures”.

imatges d’actualitat

Èxit de puntaires a Torrefarrera
Més de 400 puntaires de 50 municipis catalans es van reunir
diumenge al pavelló poliesportiu de Torrefarrera a la XVIII Trobada
de Puntaires del municipi. /FOTO: Aj. de Torrefarrera

Balaguer rep el Bus de la Salut
El Segrià, La Segarra, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la Noguera són
les cinc comarques per on ja ha passat el Bus de la Salut. Aquesta
setmana l’autobús es troba a Balaguer. /FOTO: La Mañana

Es tracta d’un pla pioner que s’ha
implantat a primària i secundària
Els centres educatius de
primària i secundària
dels municipis d’Alcarràs i
Torres de Segre, al Segrià,
han endegat un projecte
pedagògic conjunt per
estendre l’ús de tauletes
tàctils a com a eina
d’aprenentatge dins de
l’entorn d’aula ordinari.
Alcarràs
Salvador Miret (ACN)
La iniciativa es desenvolupa de forma coordinada entre les escoles
Parc del Saldar, Comptes de Torregrossa d’Alcarràs, l’escola Carrassumada de Torres de Segre i l’Institut
d’Alcarràs, coordinació que esdevé
pionera a la demarcació de Lleida,
amb l’objectiu de millorar la competència digital, a partir del treball
dels continguts curriculars propis
de cada etapa educativa. En total
participen en el projecte els 1.500
alumnes dels quatre centres.
Ensenyament va presentar ahir
el projecte per estendre l’ús de
tauletes tàctils a les aules com a
eina metodològica en l’educació.
Es tracta d’un projecte pioner a les
comarques lleidatanes ja que, si bé
són més els centres que fan servir
tauletes tàctils a classe, en aquest
cas el projecte es porta a terme de

FOTO: Tony Alcántara / Alumnes de l’IES d’Alcarràs fent servir tauletes
forma coordinada entre les tres escoles i l’institut, des de l’ús de recursos a la formació, per tal de donar una continuïtat pedagògica en
cada etapa educativa dels alumnes,
segons va destacar el director dels
serveis territorials d’Ensenyament
a Lleida, Miquel Àngel Cullerés.
Per la seva banda, els alumnes
de l’Institut d’Alcarràs valoren molt
positivament la iniciativa i veuen
“més fàcil i còmode” l’ús de les tauletes enlloc del paper. “Ho fem més
ràpid tot i així no ens cal escriure

els enunciats”, destaquen l’Ainhoa i el Manel, dos dels alumnes.
El director de l’Institut d’Alcarràs,
Jesús Campa, va explicar que van
detectar la necessitat d’incorporar
les noves tecnologies com una eina
més dins les aules, no per substituir
els llibres, dossiers, bolígrafs, llapis
i folis, si no per disposar d’una eina
que permeti aconseguir un canvi
metodològic en l’ensenyament per
tal que cada alumnes pugui evolucionar en funció de les seves necessitats, aptituds i habilitats.

Alpicat aprova
la millora del
carrer Major per
48.264 euros
L’Ajuntament d’Alpicat ha aprovat
el Projecte de millora del carrer
Major. Aquestes obres afecten al
tram que discorre entre el carrer
la Riba i el carrer la Bassa, amb un
pressupost de contracta de 48.264
euros. Les actuacions consisteixen
en resoldre els problemes de filtracions d’aigua i millora del ferm.

FOTO: Ajuntament d’Alpicat / Imatges d’arxiu de la zona afectada

