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AFANOC LLEIDA

Afanoc entrega els
premis del concurs
Posa’t la Gorra 2018
L’acte va comptar amb la participació dels
guanyadors de les cinc categories
❘ LLEIDA ❘ La delegació d’Afanoc
de Lleida va acollir dimarts
passat l’entrega dels premis
del cinquè concurs de dibuix
Posa’t la Gorra 2018. L’acte,
que va comptar amb la participació de tots els nens i nenes
guanyadors d’aquesta edició,
va premiar els més petits en les
cinc categories existents: Iris
Fabra (categoria de 2 i 3 anys),
Martí Porta (categoria de 4 i
5 anys), Biel Bringué (catego-

ria de 6 i 7 anys), Júlia Roca
(categoria de 8 i 9 anys) i Júlia Marqués (categoria de 10 i
11 anys). Les obres premiades
van ser recollides el mateix dia
de la Festa del Posa’t la Gorra
2018 i aquest any els dibuixos
es van inspirar en el tema Els
Xuklipirates i el seu tresor; la
família i va comptar amb la
col·laboració de la galeria Le
Petit Atelier i els supermercats
Plusfresc de Lleida.

Foto de família de tots els nens premiats per Afanoc.
PAERIA

Professors del
projecte Eramus+
visiten la Paeria
Una desena de professors de
diferents centres educatius
que participen en el projecte Erasmus+ van visitar ahir
la Paeria. En aquesta trobada, en la qual participa per
primera vegada el col·legi El
Carme, es van citar docents
d’Estònia, Polònia, Turquia
i Lituània. L’objectiu és formar professors per atendre
els alumnes amb més talent
i altres capacitats.

ASSOC. CULTURAL CARAMELLAIRES GUISSONA

MAGDALENA ALTISENT

ÒSCAR MIRÓN

Les caramelles, ‘banda sonora’
de la Setmana Santa a Guissona

L’artista Lily Brik dóna per acabat el
seu mural a l’Espai Orfeó de Lleida

L’Associació Club Santa Teresina de
Lleida celebra el seu 35è aniversari

Unes dos-centes persones van participar, aquesta
Setmana Santa passada, en la cantada de caramelles a Guissona interpretant temes tradicionals i
també contemporanis.

L’artista urbana Lily Brik va finalitzar ahir el mural
que va començar a pintar en directe a l’inici del
programa Cultura i feminitat, que forma part del
cicle Diàlegs de l’Orfeó Lleidatà.

L’Associació Club Santa Teresina de Lleida va celebrar ahir el 35è aniversari de la creació de l’entitat.
Els actes van incloure un aperitiu amb l’assistència
d’algunes autoritats.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Avalueu una situació i establiu el vostre
curs. Mostrar consistència i comprensió
sobre les solucions impressionarà fins i tot el
vostre oponent més agressiu.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Avenir-vos amb les persones amb les
quals treballeu cada dia és la clau per
formar bones connexions que poden beneficiar-vos quan us calgui un favor.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Passeu temps de qualitat amb algú que
us motivi. Compartir informació i plans
per al futur us encoratjarà a fer canvis positius a
la llar i en la vostra relació.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Algú que us empeny a contribuir a alguna cosa del que sabeu poc us enganyarà. Obtingueu les veritats abans de comprometre-us amb coses que requereixin més.

TAURE 20-IV / 20-V.
Mentre menys informació compartiu
amb els altres, millor. Apreneu mostrant
interès i deixant que els altres revelin opinions i
coneixements.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els viatges de negocis, reunions i col·laborar amb persones amb qui compartiu
afinitats us encoratjaran a prendre decisions
intel·ligents. Abraceu nous començaments.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Apunteu cap a més seguretat i estabilitat. Busqueu un lloc que faci honor al
que teniu per aportar i feu-ho tan bé com pugueu. Sigueu singulars i únics.

AQUARI 20-I / 18-II.
Recuperareu allò que hàgiu invertit. Un
dia de treball honest i compartir les
vostres idees amb persones amb objectius similars us donarà bons resultats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Una societat sembla atractiva. Intercanviar idees amb algú amb qui heu fet
negocis en el passat portarà a resultats òptims.
Poseu-ho tot per escrit.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Els esdeveniments de negocis i en xarxa
resultaran interessants i donaran una
idea valuosa de noves i emocionants oportunitats. Si voleu res, busqueu-ho.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Us jutjaran per la forma en què encareu
les situacions. Actueu i marqueu la diferència a la llar, a la feina o quan tracteu amb
algú que us trobeu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podeu pensar que sabeu més que ningú
o algú pot al·ludir a saber més que vosaltres, però al final assegureu-vos de fer la vostra.
Es destaca el romanç.

