
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

.familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografia y I e complaceremos s in ningún V I D A S O C I A l 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o ca rentes de un mínimo 
de calidad. Los origina les deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 

· su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 . 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana cat 

Partit de persones solteres contra casades 
per començar la Festa Major de Ribelles 
El passat dissabte, Ribelles va donar el tret de sortida a la seva Festa Major, amb activitats com el 
partit de futbol de persones solteres contra casades, el tradicional campionat de Botifarra i el sopar de 
germanor. Foto: Montserrat Fornells. . 

Castelldans tanca la seva Festa Major amb 
un ball de nit amb l'orquestra Junior,s 
El Pavelló Municipal de Castelldans va acollir el dissabte a la nit l'actuació de fOrquestra Jò.nior's, 
tancant una jornada de Festa Major que també va incloure el ball de tarda amb la mateixa formació, 
l'espectacle de foc i un vermut musical amb Kisstian Show. 

Col·laboració entre els artistes 
Xema Solé i Lluís Juanet 
El mag lleidatà Xema Solé Sola i Lluís Joanet, assessor creatiu de 
'Viu el teatre~ van tancar a FiraTàrrega una col·laboració per Ja 
creació, producció i distribució teatral. 

Projecte teatral sobre el Plató 3, 
el pub històric de Puigverd 
Puigverd de Lleida va acollir la representació de l'obra teatral del 
projecte 'Plató 3~ el pub històric de la població, que també inclourà 
l'enregistrament d'un documental. 

Actuació de pallassos i paellada 
a la Festa Major de Tremp 
Tremp va celebrar una jornada de dissabte de Festa Major que va 
incloure una actuació de pallassos a la plaça de l'Església i una 
paellada popular al parc del Pinell. 
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