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Juanes actúa en EE.UU.

Premios hree Empire 2017
El actor británico Lennie James llegó ayer a Londres para asistir  a los 
Premios hree Empire de 2017. La ceremonia anual de premios de 
la revista British Empire reconoce logros excepcionales en el campo 
de la cinematografía y es uno de los certámenes más importantes.

El  cantante  colombiano Juanes, durante su actuación en Los 
Angeles Sports Arena, en Pico Rivera (sur de California), 
durante la primera jornada del L Festival, un evento dedicado 
completamente a la música latina.

Taller de dansa familiar a la Llotja 

Caminada popular a Puigverd de Lleida

Àngels Margarit va dirigir ahir al matí al vestíbul de la primera planta de la Llotja un taller de dansa 
familiar, adaptant l’espectacle Capricis a aquest públic. Hi van intervenir 25 persones, entre les quals 
n’hi havia de professionals de la dansa i també amateurs i del món de les arts plàstiques.

Els camins de Puigverd de Lleida van ser ahir l’escenari d’una caminada popular organitzada per 
l’Ancesa Jove, amb la col·laboració de l’Associació Sant Jordi i el Drac, l’AEC, Lo Jovent i l’Ajuntament 
del municipi, i amb el suport de la Diputació i el Consell Comarcal.

L’equip ‘Nits 
Q Lleida’ 
protagonitza 
una nova acció 
L’equip Nits Q Lleida va 
protagonitzar una nova acció 
dissabte amb l’objectiu de 
sensibilitzar a la ciutadania 
envers la convivència i el civisme 
durant la nit. En aquesta ocasió, 
la intervenció va comptar amb 
la col·laboració de l’Associació 
per la Cultura i l’Oci de Lleida.
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