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Ortega Cano se sotmet a un
cateterisme i demana l’indult
EFE

Rosselló entrega els premis pels
balcons més ben ornamentats
L’alcalde de Rosselló, JosepAbad, va fer entrega dilluns
de lots nadalencs als balcons més ben decorats amb ornamentació pròpia d’aquestes dates a FrancescAnglès,
Maria Teresa Torrelles i Pilar Botargues.
LA PANERA

❘ MADRID ❘ L’extorero José Ortega
Cano, de 60 anys, va ingressar
ahir a la Clínica Ruber Internacional de Madrid per sotmetre’s
a un cateterisme cardiacocoronariogràfic després que faci temps
que pateix arítmies, que segons
sembla s’haurien agreujat en els
últims dies. S’havia especulat molt
sobre aquesta visita mèdica i si
era part d’una estratègia per eludir la presó immediata. En aquest
sentit, s’ha de destacar que la defensa de l’extorero va formalitzar ahir davant del Jutjat Penal
número sis de Sevilla una petició
d’indult, amb destinació al ministeri de Justícia i Interior, quant a
la condemna de dos anys i mig

L’extorero José Ortega Cano.

de presó que pesa sobre ell com
a causant de l’accident de trànsit
ocorregut el maig del 2011 a Castilblanco de los Arroyos i saldat
amb la mort de Carlos Parra.
La Fiscalia de Sevilla, com es
va informar en el seu moment,
descartava qualsevol circumstància “extraordinària” que induís
a donar suport a aquesta petició d’indult.
A mitjans d’aquest mes de desembre, la Secció Primera de
l’Audiència Provincial de Sevilla
va confirmar la condemna i li va
imputar també un delicte contra
la seguretat viària en la modalitat de conduir sota la influència
de begudes alcohòliques.

El Pare Noel
visita la seu dels
aparelladors
Nombrosos nens van
poder disfrutar recentment de la visita que va
fer el Pare Noel a la seu
del Col·legi d’Aparelladors de Lleida. Els petits van gaudir de valent
amb tan distingit personatge, que va atendre
totes les seues peticions.

Avis i néts es diverteixen junts i
aprenen art a la Panera
Una desena d’avis i àvies i 16 nens van participar dimarts en una activitat que tenia per objectiu donar a
conèixer l’espai i compartir experiències entre grans i
petits. Es repetirà el dia 2.

Regals solidaris
per als nens
a Binèfar
Molt material escolar i
didàctic, a més de joguets,
componien
aquest any el lot aportat pels nens que participen en les jornades
esportives nadalenques,
que organitza la regidoria d’Esports de l’ajuntament de Binèfar, i que
es va entregar a la Creu
Roja per distribuir-ho.
En aquest sentit, més
d’un centenar de petits
de la localitat podran
rebre regals durant
aquestes festes nadalenques.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Alleugeu el vostre dia. Reflexioneu sobre el passat i preneu notes sobre com
evitar repetir errors. No deixeu que la ira us porti a la desil·lusió o la pèrdua d’una relació.
TAURE 20-IV / 20-V.
Compartiu les vostres històries i saviesa amb joves i grans per igual. Posant a
la vista assumptes emocionals podreu resoldre
qualsevol tema que no desitgeu per a l’any nou.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Busqueu mètodes alternatius de guanyar efectiu. Les despeses impulsives
porten preocupacions. No us sentiu obligats a
fer-vos càrrec de conflictes aliens.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Inscriviu-vos a un esdeveniment, activitat o classe que puguin ajudar-vos a expandir els vostres coneixements i experiència. Reviureu l’interès per relacionar-vos.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Gaudiu del que la vida us ofereixi. La
gent que conegueu i llocs que visiteu
us donaran idees per a l’any que ve. No admeteu demandes desraonades.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Oferiu favors i ingresseu en l’intercanvi
que mou el món. Establir normes de vida i comprometre’s amb qui creieu especial, us
porta felicitat. L’amor es dispara.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Experimentareu alts i baixos durant el
dia. Percebreu situacions que podrien
canviar la vostra forma de vida. Es necessiten ajustaments i prendre resolucions per a l’any vinent.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Compartiu les tradicions amb algú
d’una cultura diferent. Gaudiu mentre
participeu d’esdeveniments comunitaris. L’amor
és en les vostres estrelles.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No realitzeu canvis dràstics. És millor eludir tempestes en negocis sense perjudicar l’estabilitat. Demanar consell a excompanys us
ajuda a veure clara la vostra situació.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No feu canvis però accepteu els ajustaments del vostre entorn. Abordeu la vida personal i professional amb una ment oberta i
feu el millor per oferir contribucions interessants.
AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu-vos a prop de les persones en qui confieu. No accepteu demandes, però treballeu amb algú que estigui
disposat a esforçar-se tant com vosaltres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Oferiu assistència als qui la necessitin.
La vostra amabilitat n’estimularà d’altres per col·laborar amb l’ajuda. Fer la diferència
a la vostra comunitat elevarà el vostre perfil.

