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entregarse a LA MAÑANA 48 horas antes del día de su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del 

Polígono Industrial, 118 de Lleida o por correo electrónico:

vidasocial@lamanyana.cat

Trobada i Final Territorial de Natació al Pont de Suert 

El Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert van 
organitzar la Trobada i Final Territorial de Natació dels Jocs Esportius.

Concert final de curs de l’Aula de Música Moderna de l’Orfeó Lleidatà al Cafè del Teatre

El Cafè del Teatre de l’Escorxador va acollir el dimarts el concert de final de curs de l’Aula de Música Moderna de 
l’Orfeó Lleidatà. En total hi van participar una seixantena de joves intèrpretes dels diferents combos de l’EMOL.

Antonio Solé

ANIVERSARIOS

Smil·la
De part dels teus pares i tota la fa-
mília moltes felicitats pels teus 10 
anys.
Smil.la, t’estimem molt i desitgem 
que siguis molt feliç.

Antonio Solé
En aquesta imatge apareix Antonio 
Solé Brescó que avui dijous 13 de 
juny celebra el seu sant. Al seu cos-
tat apareix la que és la seva parella, 
la Mercé Alenta. Una imatge per a 
felicitar-lo com cal.

Tàrrega rep fins divendres la Caravana d’Educació Viària

La Fundació Mapfre i la Federació Catalana d’Automobilisme han instal·lat a Tàrrega fins al 14 de juny la seva Ca-
ravana d’Educació Viària. Es tracta d’una activitat educativa gratuïta per a escolars d’entre 8 i 12 anys.

Lliurament de trofeus de les activitats de la Llar de Jubilats de la Mariola

El centre cívic del barri de la Mariola va acollir ahir pel matí el acte de lliurament de trofeus i guardons de les ac-
tivitats de la Llar de Jubilats de la Mariola. A la imatge, alguns dels guanyadors.
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