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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Penseu creativament en cada treball o
responsabilitat que busqueu. Explorar

noves formes demostrar qui sou i què teniu per
oferir consolidarà la confiança.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
No us quedeu en el que esteu perdent,
observeu el que teniu. Aprendreu de

l’experiència i de les trobades amb persones que
us arribin emocionalment.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Seguiu endavant i no preneu seriosa-
ment tot el que diguin els altres. Utilit-

zeu la intel·ligència i no deixeu que les emoci-
ons interfereixin amb les eleccions pràctiques.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Confieu en el vell costum de posar fil a
l’agulla. Si penseu massa i no actueu

en conseqüència, tot s’arruïnarà. No ajorneu o
semblareu desorganitzats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu voler fer coses en gran però és
important mantenir-se en la modera-

ció i dins del pressupost. Que els gelos no us sur-
tin cars.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Augmentaran ràpidament els proble-
mes emocionals si sou irracionals en

temes domèstics. Trobeu la via del compromís i
la col·laboració per mantenir la pau.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Viatjar, participar i passar temps amb
gent que estimeu o admireu us porta-

rà canvis personals que usmilloraran la vida i as-
pecte. Allunyeu-vos de qui plantegi demandes.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Poseu enmarxa les vostres idees crea-
tives. Els diners vénen de fonts inespe-

rades. Un canvi en l’estil de vida us permetrà re-
cuperar forces, integritat i alleujarà l’estrès.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Atraureu l’atenció i enlluernareu la
gent amb la vostra intel·ligència i ha-

bilitat per encantar. L’amor està en alça i fer una
cosa romàntica us porta un canvi interessant.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Aposteu per la vostra pròpia habilitat
per concretar les coses. Algú parla molt

i fa ben poc. Ser responsables, dedicats i lleials
us convé.

AQUARI 20-I / 18-II.
Accepteu un desafiament que us aju-
darà a complir somnis o en una causa

que significa molt per a vosaltres. La vida perso-
nal patirà sense necessitat si opteu per discutir.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Una relació pot portar-vos més estabi-
litat financera. Escolteu cada oferta o

proposta que us sembli viable, però no us pre-
cipiteu a negociar.

HELLO!

SOCIETATGent

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Rosselló reuneix
50 pubilles i hereus
de tot Catalunya
Els jubilats celebren un dinar

Més de 50 pubilles i hereus
de tot Catalunya es van do-
nar cita a Rosselló diumenge
passat per participar en l’ac-
te de comiat del pubillatge de
la localitat d’aquest any. La
jornada, organitzada per la
regidoria de festes i emmar-
cada en el programa de la fes-
ta major de SantAntolí, va
començar amb una recepció
seguida d’una cercavila fins
al Casal Rossellonenc amb els
gegants, grallers i autoritats.
Allà es va fer un concert en
honor al pubillatge i es va tan-
car l’acte amb un refrigeri. La
pubilla, Irene Rocaspana;
l’hereu,Oriol Iglesias, i la pri-
mera i segona dames, Júlia
Marin iAlbaAlbir, respecti-
vament, continuaran vigents

fins a l’octubre, quan es pro-
clamaran les noves pubilles i
hereu.

La festa major de SantAn-
tolí va acabar ahir després de
quatre dies atapeïts d’activi-
tats per a totes les edats. La

jornada va comptar amb un
dinar popular de l’Associació
de Jubilats que va acabar amb
un ball a càrrec del duo mu-
sical Fox-Trot. Imatge de grup de les pubilles i hereus (a dalt) i unmoment del dinar dels jubilats (a baix).

Tanquen els campsde
treballde la Segarra
amb 70 participants
Setanta joves d’entre 13 i 16
anys han participat durant
aquest estiu en els camps de tre-
ball que s’han organitzat aTorà,
Sanaüja, Sant Guim de Freixe-
net, Ribera d’Ondara i Massote-
res. Les activitats, que han com-
binat el lleure amb el servei a la
comunitat, s’han centrat en ar-
ranjaments diversos i treball en
entitats locals.

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Jolie i Pitt revelen
les primeres imatges
del seu casament
Després de 8 anys de relació,An-
gelina Jolie i Brad Pitt es van do-
nar el “sí, vull” a França en una
cerimònia d’allò més intima.
“Volíem que els nens formessin
part de tot, inclòs el disseny del
vel perquè representa la mane-
ra en la qual vivim junts”, va ex-
plicar l’actriu.

EFE

FernandoAlonso
s’implica contra la
leucèmia infantil
FernandoAlonso, doble campió
del món de Fórmula 1 el 2005
i el 2006, va mostrar ahir el seu
costat més solidari al presentar
una campanya, de la qual és
imatge, dedicada a recaptar fons
mitjançant la compra d’uns bra-
çalets per lluitar contra la leu-
cèmia infantil.

CELEBRACIÓ

La festa major de Rosselló
en honor a sant Antolí va
acabar ahir després de
quatre dies d’activitat


