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AJUNTAMENT DE SOLSONA

Solsona entrega el premi del concurs
intergeneracional d’enigmes fotogràfics
Francisco Grau, de 67 anys, i la seua néta, Ares Pallarès,
de 8, s’han convertit en la parella guanyadora del concurs
intergeneracional d’enigmes fotogràfics Qui sap on?, emmarcat en la XIII Setmana de la Gent Gran de Solsona.

Chenoa, en un moment de l’actuació, ahir a la nit, a la sala Cotton de Lleida.

Premi del Col·legi d’Arquitectes per a una
alumna de l’institut Hug Roger III de Sort
Maria Trujillo, de l’institut Hug Roger III de Sort, va guanyar dimarts el Premi COAC per a Treballs de Recerca
2016, que entrega la delegació al Pirineu de la demarcació
de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
ÒSCAR MIRÓN

Chenoa regna en la nit lleidatana
amb el seu últim disc, ‘Soy humana’
La cantant Chenoa va ser la
protagonista ahir de la nit lleidatana amb el concert que va
oferir a la sala Cotton. La popular artista mallorquina es va
convertir ahir en l’estrella d’Escenari Dial, un esdeveniment
organitzat per Cadena Dial Lleida. L’extriunfita va presentar
en format acústic els temes del

seu nou treball discogràfic, que
ha batejat amb el títol Soy humana. Durant l’actuació, Chenoa va estar acompanyada a la
guitarra pel músic, productor i
compositor Javi Arpa.
Amb la música i les lletres
del seu últim disc, la cantant
va voler reivindicar, davant
dels seus seguidors lleidatans,
ESCOLA DE MÚSICA

la importància de reprendre el
cara a cara en uns temps en els
quals les relacions personals són
cada vegada més virtuals. Independent i personal són alguns
dels adjectius que van definir
l’actuació de la mallorquina, que
va fusionar folk, rock i sons urbans, encara que en cap moment
no va faltar-hi el pop.

Música moderna en el
centenari de l’escola
d’Artesa de Lleida
Vint-i-cinc alumnes de l’Escola
de Música d’Artesa de Lleida van
oferir dissabte un concert de música moderna en el centenari del
centre. Més de 400 persones van
assistir a la festa, on alumnes i professors van confeccionar, a més,
una càpsula del temps, un tub amb
objectes, fotos i textos pensat per
ser obert d’aquí a cinquanta anys,
com ja va publicar SEGRE.

Lleida inaugura l’exposició sobre els
150 anys del plànol geomètric de la ciutat
El Pati de la Paeria acull des d’ahir l’exposició De l’enderroc de les muralles de la ciutat de Lleida a l’obra d’en
Josep Fontseré. Plànol geomètric de Lleida 1865, que es
podrà visitar fins al proper 16 de juny.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No us oblideu de divertir-vos una mica.
Fer plans de viatge amb algú especial
o socialitzar amb amics completarà el vostre dia.
Ocupeu-vos una mica més del vostre aspecte.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Agiteu les coses. Pot no agradar-vos el
canvi, però resultarà en coses de les
quals eventualment us sentireu agraïts. Utilitzeu
la imaginació i impressionareu els vostres amics.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Atraureu l’atenció si actualitzeu el vostre aspecte. La vostra autenticitat per
mantenir la pau us posarà en una bona posició
per als canvis que us poden millorar la vida.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Es desenvoluparà una situació econòmica inusual. Ocupar-se dels béns personals d’una altra persona serà una oportunitat.
Els canvis a casa seran del vostre interès.

TAURE 20-IV / 20-V.
Escolteu-vos els altres, però no deixeu
que les seues emocions us dominin. Ara
no és el moment de començar una lluita. Utilitzeu
la intel·ligència per planejar esdeveniments.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Afloraran les emocions familiars. Feu el
millor que pugueu per oferir una descripció de com us sentiu i per què. Podeu aconseguir molt si parleu obertament.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No compartiu secrets ni sentiments
amb els col·legues. És millor ser misteriós i deixar els altres esbrinant. Deixeu que la
singularitat sigui la vostra força.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu-vos prop de la llar o ocupeu-vos d’afers personals. Involucrar-se
en el dilema d’una altra persona us portarà a una
discussió o us culparan per ficar-vos-hi.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Un enfocament singular de la vida us
ajudarà a evitar l’avorriment. Deixeu
que la vostra capacitat per trobar solucions prengui el control. L’ajuda que oferiu impactarà.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No sentiu que heu de prendre una decisió no pensada. És millor observar
abans de seguir endavant. No us sentiu obligats
a tractar afers que no us concerneixen.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sigueu fidels als plans. No accepteu que
tergiversin les vostres paraules. Atenir-se a l’estratègia i seguir endavant deixarà les
coses clares positivament.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Poseu més energia en el que feu. El vostre impuls i la vostra passió atrauran els
altres a donar-vos un cop de mà. No feu canvis
personals basats en informació insuficient.

