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AJUNTAMENT D’ALMENAR

Almenar celebra amb una festa els 35 anys
dels Bombers Voluntaris a la localitat
Un centenar de persones van participar dissabte en la
festa per celebrar els 35 anys dels Bombers Voluntaris
d’Almenar. L’acte principal va ser un dinar de germanor.
L’alcaldessa, Teresa Malla, va destacar la seua gran tasca.
MONTSERRAT FORNELLS

Èxit de la Trobada de Grups de Recreació Medieval de Ciutadilla
Centenars de persones van visitar aquest cap de setmana Ciutadilla, que va retrocedir en el
temps per reviure el seu passat
en el marc de la 16 edició de la

Trobada de Grups de Recreació Medieval. L’alcalde, Òscar
Martínez, va fer un balanç positiu malgrat el mal temps, que
va reconèixer que va restar vi-
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Uns 400 comensals
participen a la Festa de
les Cassoles de Bellpuig

Festa a Guardiola, a Vilanova de l’Aguda,
amb l’aplec a l’ermita de Sant Magí
Els veïns de Guardiola, nucli de Vilanova de l’Aguda,
van celebrar ahir la festa major amb el tradicional aplec
a l’ermita de Sant Magí. Unes 80 persones van assistir a
la missa. Hi va haver repartiment de coca i sortejos.
PAERIA

sitants. Amb tot, va assegurar
que la trentena d’artesans i els
200 recreacionistes també es
van mostrar satisfets, informa
Segre Tàrrega.

Bellpuig va celebrar ahir una nova
edició de la Festa de les Cassoles,
que va reunir uns quatre-cents comensals al pavelló esportiu. Un
total de set colles van participar
en el concurs i van estar tot el matí cuinant sota els porxos de les
piscines per cobrir-se de la pluja.
L’acte gastronòmic va coincidir
amb la inauguració de la plaça 1
d’Octubre.
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE

Multitudinària festa
gastronòmica popular
a Torres de Segre
Torres de Segre va celebrar ahir
una nova edició de la Festa de les
Cassoles, una festa que no van
voler perdre’s la majoria de veïns,
amb múltiples propostes: paelles,
fideuàs, cassola de tros, caragols
a la brutesca i fins i tot arròs amb
llamàntol. L’ajuntament va posar
a disposició un envelat de grans
dimensions per combatre els xàfecs
intermitents.

‘Twirling’, dinar de germanor i 50 anys de
futbol a la festa major de Magraners
Magraners continua gaudint de la festa major, que finalitzarà demà. Ahir hi va haver el dinar de germanor, una
mostra de twirling i el club de futbol del barri va celebrar
els 50 anys. Hi va assistir el tinent d’alcalde Félix Larrosa.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No permeteu que els canvis que succeeixen al vostre voltant causin discòrdia.
La diplomàcia serà la ruta per fer realitat els vostres somnis. Un canvi físic us afavorirà.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Compartiu la vostra opinió i busqueu
noves possibilitats. Feu bon ús dels vostres talents. Proveu de fer les coses de manera
diferent i busqueu tirar endavant.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Aneu amb compte. Els canvis que succeeixen al voltant poden no ser tan
transparents com creieu. Depèn de vosaltres
desxifrar si algú està sent just.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Permeteu que les situacions que es desenvolupen ho facin naturalment. Hi
haurà més oportunitats si sou amistosos i esteu
disposats a treballar en grup.

TAURE 20-IV / 20-V.
Els assumptes de societat s’han d’afrontar. Els problemes amb un amic es resoldran si escolteu el que volen els altres. Mantingueu la ment oberta.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
El que digueu us posarà en problemes
si sou massa obstinats o feu promeses
poc realistes. Podeu fer un canvi, però assegureu-vos que el vostre pla sigui factible.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Les converses portaran a millors relacions. Expresseu els vostres pensaments;
se us oferirà informació valuosa. Mantingueu les
emocions sota control.

AQUARI 20-I / 18-II.
No viatgeu massa lluny de la vostra llar
ni us involucreu amb persones indulgents, que tinguin creences diferents, pocs valors
o mals hàbits. Apreneu dels errors.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sigueu realistes quan es tracti de societats o d’ajudar els altres. Parleu les
coses a fons; assegureu-vos de tenir una bona
comprensió del que s’espera de vosaltres.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No sigueu tímids; expresseu pensaments i sentiments. Fareu diferències
amb les persones amb qui parleu i haureu de
prendre mesures per obtenir un canvi positiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Oculteu-vos en aquells que sabeu que
podeu confiar. Eviteu qualsevol persona
que utilitzi manipulacions emocionals per involucrar-se en una cosa qüestionable.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Busqueu una manera de tirar endavant
econòmicament. Abordar les preocupacions legals aclarirà el camí i us permetrà enfocar-vos en el que voleu seguir.

