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Jocs de Nadal intergeneracionals a la Biblioteca Municipal d’Alcarràs

La Biblioteca Municipal Joaquim Montoy d’Alcarràs va organitzar el divendres jocs intergeneracionals 
per a nens i adults. Es tracta d’una de les iniciatives que l’Ajuntament duu a terme durant les festes.

Els vells rockers mai moren. Moltes felicitats, Ramón Font

Per molts anys mantenint el tipo amb fort rock’n’roll. Larga vida... Oh yeah!  
Moltes felicitats Ramón Font.

Pessebre monumental per a visitar a la Parroquia San Pablo

Durant les époques nadalenques, no poden faltar els pessebres. La Parroquia San Pa-
blo llueix a les seves instal·lacions un pesembre monumental.

Concert de Nadal a Sort, a càrrec dels Joves Acordionistes del Pallars

El Concert de Nadal, a càrrec dels Joves Acordionistes del Pallars, es va celebrar el passat divendres, 28 de des-
embre, a la Residència de Gent Gran Àngel Serafí Casanovas i al Casal de Gent Gran de Sort.

Matthew McConaughey i Camila Alves són pares

L’actor Matthew McConaughey i la seva muller, Camila Alves, 
són pares. La parella va donar llum al seu fill aquest divendres.

Imatge del pessebre de Balàfia

Mostra fotogràfica de la realització del pessebre per part de la Vocalia de 
la Dona de l’Associació de Veïns de Balàfia i de DonaBalàfia Associació.

Moltes felicitats Alba!

Mai és tard per felicitar el teu aniversari. Ho 
celebrem ben aviat, peixet de riu!
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