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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Els esdeveniments socials que usman-
tinguin fora de casa són favorables. Ne-

cessiteu un descans de la rutina diària. Canvieu
coses i l’experiència que tingueu us inspirarà.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
No deixeu res a l’atzar. Algú estarà an-
siós per enganyar-vos si soumassa crè-

duls. Ocupeu-vos més de reunir informació que
us ajudi a triar amb intel·ligència.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Teniu quantitat d’idees importants que
faran la vostra vida més fàcil i millor.

Implementeu plans sense dubtar-ho i guanya-
reu favors de qui es beneficia de vosaltres.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No temeu actuar amb decisió si no es-
teu a favor del que passa al voltant.

Analitzeu una formamés segura, realista i pràc-
tica de procedir per obtenir suport.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Sigueu sòlids i sereu tinguts en comp-
te. Produïu un canvi i sereu elogiats per

les vostres habilitats i capacitat de lideratge. Una
idea us portarà diners.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu. Mostreu el que teniu per
oferir i serà la força que us impulsi

quan es tracti de concretar res. Useu la intel·li-
gència i les connexions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Feu allò de què més gaudiu i oblideu
qualsevol problema de casa o la feina.

Reavalueu la vostra vida i feu els canvis que us
portaran a la felicitat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Observeu les vostres opcions i accep-
teu la que més us atregui. Explorar in-

teressos al detall us donarà la satisfacció i el pla-
er que busqueu. No accepteu menys que això.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Trieu la ruta de l’aventura i no mireu
enrere. Necessiteu complir els somnis

si desitgeu assolir la felicitat. L’amor es destaca
juntament amb un canvi d’estil de vida.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Ocupeu-vos de temes de salut, finan-
cers o legals a fi d’alleujar la ment. Com

menys deixeu a l’atzar, millor us sentireu. Un
company us donarà suport.

AQUARI 20-I / 18-II.
Hi ha oportunitats presents, però tam-
bé obstacles i més responsabilitats.

Abans de procedir ocupeu-vos de coses o per-
sones que representin un problema.

PEIXOS 19-II / 20-III.
No deixeu que la feina us mantingui
embussats. Feu plans per sociabilitzar-

vos o sortiu i realitzeu el que us manté en mar-
xa o us deixi usar la vostra imaginació creativa.

Visita a l’ajuntament d’Alcarràsde
nenes sahrauísque estiuegen a Lleida
L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, va rebre dimecres un
grup de nenes sahrauís que estiuegen a Lleida gràcies a
Sàhara Ponent.També van ser a Fruits de Ponent i les pis-
cines municipals.

@CARLES5PUYOL

Els alumnes del casal d’estiu deRosselló visiten l’ajuntament
Els alumnes del casal d’estiu de
Rosselló van visitar dimecres
passat l’ajuntament de la pobla-
ció, on van ser rebuts per la re-
gidora d’Associacions i Recur-

sos Humans, Sílvia Olmo.Amés,
els seixanta participants en el
casal van visitar les instal·laci-
ons de Ràdio Rosselló ubicades
al mateix consistori com a tan-

cament del primer torn del ca-
sal d’estiu. En el conjunt del mes
de juliol està previst que 125
nens participin en aquesta acti-
vitat.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

CarlesPuyol i Vanesa Lorenzo anuncien
que el seu segon fill serà unanena

Documental sobre AmyWinehouse
La sales de cine estrenaran avui
Amy, dirigida perAsif Kapadia,
llargmetratge sobre la cantant
britànicaAmyWinehouse, que
va morir el 2011 quan tot just
tenia 27 anys. Plena de materi-

al inèdit d’arxiu,Amy explica la
història, en paraules i fets de la
mateixa artista sense censurar,
d’una tràgica noia de Londres
que es va tornar el centre de to-
tes les mirades i l’art i el geni de

la qual la van catapultar cap a
una fama que mai va saber en-
caixar. El documental comen-
ça amb un vídeo casolà de l’ani-
versari d’una de les seues ami-
gues quanAmy tenia 14 anys.

El lleidatà i excapità del Barça, Carles Puyol, ha anun-
ciat a través de les xarxes socials que el nadó que espera
ambVanesa Lorenzo, model i dissenyadora, és una nena,
la segona de la parella. El 2014 va nàixer Manuela.

SOCIETATGent

La Policia de Tàrregaensenya seguretat
viària als nens del casal d’estiu
La Policia Local deTàrrega ha impartit un taller de se-
guretat viària als nens participants al casal municipal d’es-
tiu. Els nens van regular el trànsit i van seguir els consells
de la Policia Local en passos de vianants.

La cantant vamorir el 2011, quan tot just tenia 27 anys.
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