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L’Espai Orfeó acull l’exposició‘Tal com
sóc’de l’Associació Alba de Tàrrega
L’Espai Orfeó va acollir ahir la inauguració de l’exposició Tal com sóc,una mostra d’imatges del fotògraf Emili Morreres d’alguns dels usuaris de l’AssociacióAlba, dedicada a les persones amb discapacitat.
LLAR DEL CARME

L’Agrupació d’Entitats de Tàrrega organitza 17 activitats per a La Marató
Les entitats deTàrrega es mobilitzen un any més a favor de La
Marató de TV3, que se celebrarà diumenge vinent 14 de desembre i se centrarà en les ma-

lalties cardíaques. La principal
novetat d’aquesta edició és que
AgEnTa (Agrupació d’Entitats
de Tàrrega) coordinarà les activitats amb els voluntaris de les

diferents associacions. En total
s’han organitzat 17 activitats, algunes de les quals se celebraran
en els dies previs al 14 de desembre.
RES NON VERBA

Res Non Verba resol el
concurs de fotografia
‘Lleida sí..., però’

La Llar d’Avis del Carme de Tàrrega
celebra un campionat de dòmino
La residència Llar d’Avis del Carme de Tàrrega va celebrar la setmana passada la final del segon campionat de
dòmino. Els dotze finalistes van demostrar un alt nivell
competitiu. El campió va ser José María Tejero.
EFE

L’associació Res NonVerba va donar a conèixer ahir les fotos guanyadores de la sisena edició del concurs Lleida sí..., però. El premi Indíbil va ser per a la imatge Lleida,
terra acollidora, d’Enric Rodríguez,
de Lleida. El premi Mandoni va correspondre a Tan lluny, tan prop, de
Jaume Charles, d’Alcarràs. El jurat
va concedir sengles accèssits a Jaume Pastó i a Pep Mòdol.
AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

El pintor de Mequinensa
Pepe Nicolau exposa la
seua obra a Almacelles
El Museu Mas Dordal d’Almacelles inaugurarà demà l’exposició
Intuïció de formes, amb una vintena d’obres del pintor de Mequinensa Pepe Nicolau. La mostra és un
homenatge a l’artista lleidatà Ignasi Puente.Tots dos pintors han mantingut una estreta relació al llarg
dels anys i van fundar el denominat MovimentArtístic d’Avantguarda de Ponent.

Gérard Depardieu apareix borratxo en
un acte per la Primera Guerra Mundial
L’actor Gerard Depardieu va aparèixer borratxo diumenge passat en un homenatge a Brussel·les als caiguts en la
I Guerra Mundial i va ser incapaç de pronunciar un discurs, en una incòmoda situació en un acte institucional.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mostreu a tothom el que tingueu per
oferir. Exhibir els vostres talents portarà noves possibilitats. Penseu ràpid, sigueu responsables i aconseguireu trobar el camí.
TAURE 20-IV / 20-V.
No participeu de societats. Feu el millor per ser al capdavant de qualsevol
treball que us demanin. Lluiteu per estabilitzar
la vostra posició i ateniu-vos al que és bàsic.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les accions divertides poden portar
canvis positius. És possible millorar la
casa si utilitzeu el pressupost amb intel·ligència.
Sumeu disciplina i establireu les metes.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu la calma quan tracteu assumptes de diners. Els intents de vendre alguna cosa us poden atreure i portar-vos a
compres impulsives que lamentareu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu canvis subtils i guanyareu el suport
que necessiteu per pressionar per les
vostres metes. L’amor és destacat i una interacció divertida amb algú especial us atansa molt.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Entreu en la rutina de les coses. Preneu
part d’esdeveniments comunitaris o recerqueu en cultura i tradicions familiars. Algú
amb qui viviu pot ser impredictible.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Participar i fer viatges curts us porta
canvis satisfactoris. Les vostres idees
no seran compreses tot seguit per tothom, però poden portar a noves solucions. Intenteu-ho.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Practiqueu el minimalisme i no ho lamentareu. Aneu per un camí que ofereixi una cosa diferent del que esteu acostumats
a veure, fer i sentir.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Cal descartar l’ús de la força. Aconseguireu més si sou intel·ligents, divertits i desitgeu formar un equip. Els canvis positius a casa us portaran elogis i confort personal.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu canvis personals que us assegurin
confort i poder pagar-los. Mostrar
emocions no és signe de debilitat. Compartiu els
pensaments i resoleu assumptes.
AQUARI 20-I / 18-II.
Poseu més esforç en com us guanyeu
la vida. No sigueu reticents a estar alerta del que passa a la feina, la comunitat o l’economia. Mostreu les vostres habilitats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No suposeu. Conegueu els fets abans
de fer una declaració o prendre una
decisió. Busqueu oportunitats de manipular les
preocupacions així com de guanyar més diners.

