
-La a nana DIJOUS 13 DE GENER DE 2022 
S1 desea la reseña de su cumpleaños, matrimon1o o nae1m1ento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografia y le complaceremos sin ningún v D A 
cargo No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínima 
de caildad. Los origina les deberan entregarse a La Mañana, 48 hora s antes del 'dí a de 
su publicac1ón. Puede d1rigirse a nuestras ofic1nas en la calle Príncep de Viana, 27-29 oc L 
de Lleida, o por correo electrónico: vldasoclal@lamanyana.cat 

Carmen Bosqu~ Alastruey nueva centenaria 
de Almacelles. ¡¡Muchas felicidades!! 
Carmen Bosque Alastruey nació en Huesca ell2 de enero de 1922. Esta vecina de Almacelles ha dedicado 
su vida a la hostelería y su familia y desde el año 2016 es residente del Centre Residencial de Betula Alba. _ 

Xerrada a Alcarràs sob e agr·cu]tura sostenible 
El Centre Major d~carràs va acollir dimarts la sessió inaugural de l'Aula d'Extensió Universitària de la 
Gent Gran d~carràs, que va protagonitzar el Director General de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, 
Josep Presseguer, el qual va dissertar sobre agricultura sostenible. 

S s na impu sa un club de ectura en italià 
La Biblioteca Carles Morató de Solsona ha posat en marxa un club de lectura en italià, que començarà 
el primer de febrer i que està obert a tothom amb el nivell mínim B2 en aquesta llengua. 

Torres de Segre dona la 
benvinguda als nounats 
~.?Ajuntament de Torres de Segre, a través de la figura del seu 
alcalde, ha felicitat les famílies i ha donat la benvinguda als 
nadons amb obsequis. Així, s'ha entregat un lot que recorda 
als pares i les mares la importància de fomentar la lectura i la 
música des dels primers moments de la vida. 

La Pobla recapta 12.000 € amb 
l'herència d'Anton Farreres 
~.?Ajuntament de la Pobla de Segur ha recaptat més de 12.000 euros 
~ partir de la venda d'objectes i quadres de l'herència del senyor 
Anton Farreres. 
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