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El Centre Llatinoamericà de Lleida entrega
joguets als nens ingressats a l’Arnau

Foto de família dels assistents a la celebració de Nadal a l’entitat de laringectomitzats.

Nadal a l’associació de laringectomitzats
❘ LLEIDA ❘ L’Associació Provincial de Laringectomitzats de
Lleida va celebrar ahir el Nadal al seu local social del carrer Cavallers amb els associats, voluntaris, simpatitzants,
institucions i entitats.

Durant la celebració es va
fer un reconeixement als 46
voluntaris i voluntàries que
han col·laborat en les tasques
de rehabilitació i de suport
participant en projectes d’atenció, informació, assessorament
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als laringectomitzats i a les seues famílies, i que han pres
part en les activitats de sensibilització i prevenció del càncer de laringe que l’associació
ha desenvolupat al llarg de
l’any.

Membres del Centre Llatinoamericà de Lleida van entregar ahir
joguets als nens que aquests dies es troben ingressats a l’Arnau.
Per la seua part, la subdelegació del Govern va donar ahir joguets per a la campanya de Creu Roja.

CONSELH GENERAU D’ARAN

Trobada de
l’Associació de
Discapacitats d’Aran

L’Associació de Discapacitats
d’Aran va celebrar la seua tradicional trobada amb motiu
de les festes nadalenques, que
va comptar amb l’assistència

del conselhèr de Salut i Benestar, Eduardo Valdecantos.
L’entitat va nàixer l’any 2000
per atendre persones amb discapacitat psíquica.

L’Associació Alba de Tàrrega, premiada amb
un projecte digital de l’empresa Xtrategics
L’Associació Alba ha estat l’entitat escollida per votació popular com a guanyadora del concurs #CompromísDigital, de
l’agència d’internet Xtrategics de Golmés, que confeccionarà
el web de la casa de colònies de Llesp que gestiona l’entitat.
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Torronades de la
Diputació i la Paeria
per als treballadors
El president de la Diputació, Joan Reñé, va oferir ahir als treballadors de l’ens provincial la
tradicional torronada de Nadal,
als quals també va dirigir unes
paraules. Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
fer el mateix al Museu de la Paeria amb els empleats de l’ajuntament.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Poseu per escrit les vostres idees o investigueu als mitjans, comunicacions
o en l’educació. Teniu el potencial per fer una
contribució o marcar la diferència.
TAURE 20-IV / 20-V.
Una relació personal marcarà la diferència en el que feu després quant a
reubicació, formació o interessos quotidians. No
reaccioneu malament si no surt tot com volíeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No deixeu que una actitud massa confiada us retingui. Saber-ho tot porta la
discòrdia. Doneu a altres el benefici del dubte i
feu la vostra en silenci.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
El canvi és una cosa que no podeu ignorar. Sigueu imaginatius en la forma
de manejar situacions difícils i impressionareu
qui pugui donar-vos una vida i un futur millors.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No mireu enrere ni us lamenteu. Feu
un pas endavant i planegeu acabar
l’any amb una nota alegre sense importar què
hagi passat en l’anterior.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Accepteu el que és inevitable i sereu
capaços de mantenir el que sigui més
important per a vosaltres. Mostreu el que heu
resolt i podreu avançar sense patir.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sortiu i mantingueu-vos ocupats. Les
excursions de compres tindran èxit i us
alleujaran la ment pel que fa a ítems d’últim minut que voleu per a algú especial.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Acabeu assumptes pendents. Busqueu
posar les coses en ordre i estigueu a
punt per ingressar al nou any amb més esperances i la promesa d’un futur millor.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu canvis positius a casa que agradin
als éssers estimats. No permeteu que
la incertesa derivada d’informació secreta us
causi patiment emocional.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
El que digueu donarà resultats, però
podeu no ser feliços amb la forma en
la qual es donen les coses. La diplomàcia us ajudarà a evitar males interpretacions nocives.
AQUARI 20-I / 18-II.
Preneu la iniciativa de posar els plans
en moviment. La vostra intuïció serà
precisa quan es tracti d’ajudar els altres. No tothom val el vostre temps i esforç.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Feu servir la imaginació i sorgiran ofertes serioses que no us deixaran arruïnats. No permeteu que la manipulació emocional us enviï per un camí preocupant.

