
De l’exalcalde Àngel Ros ho sa-
bíem quasi tot –ens referim 

manies...– però amb el nou lli-
bre-entrevista del que informà-
vem ahir ens hem assabentat 
de com ha sobreposat els dar-
rers temps la seva relació amb la 
premsa. La seva jove li va regalar 
un imant per posar a la nevera 

com un capità de vaixell que es 
queixa de les tempestes”...   
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Predictor C’s

innovadors com els de la pel-
lícula protagonitzada per Tom 

una querella contra el presi-
dent i el Govern de la Gene-

haurà el divendres als carrers. 
-

ciar ahir. És la que ens faltava 
per veure! Segueixen amb la 

-
-

-

recorda allò que feia la padri-
na de prendre’s una aspirina 

en això de les previsions futu-

pensar que si C’s prediu que 

-

ser querellat.

Em recorda allò que 
feia la padrina de 
prendre’s una aspirina 
per si més tard li 
venia mal de cap
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Miquel Serra 

Alcalde d’Alcarràs

Francesc Escolà 

Fundador de la 
Galeria Terraferma

Antoni Villas

Alcalde de Juneda  

La localitat del Segrià tornarà a ha-
bilitar una sala de cinema gràcies 

-
da per a les bicicletes.

temps ha jugat un paper fonamen-
tal per promoure la cultura a Lleida.

-
pecte que va mostrar ahir quan va 
contestar a una periodista d’aques-

Lroig de Balaguer ha celebrat 
-

aquestes dades es fa de manera 

totes les famílies del centre. 

La festa va tenir lloc el passat 
-
-
-

rà. Les famílies i els assistents van 
poder gaudir amb les actuacions 

una cantata basada en el tema 
d’Un viatge a través del temps

l’evolució que ha sofert la música 
al llarg de la història de la huma-

-

procedia a fer un sorteig de dife-
rents lots de regals per a tots els 

ben segur ja deuen estar esperant 

L’escola Mont-roig de 
Balaguer celebra el Nadal
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