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HORòscOp

Ball i missa per tancar a la festa major  
de Sant Andreu a Ivars d’Urgell
Ivars d’Urgell va posar ahir el punt final a la festa major 
que ha celebrat aquest cap de setmana dedicada a Sant 
Andreu i ho va fer amb un ball a càrrec de l’orquestra 
Rosa-linda i amb una missa en honor al patró.

eDgar alDana

ajUntament De rosselló

Concert vermut a Rosselló per recaptar 
fons per a la marató de tV3
Rosselló va organitzar diumenge un vermut concert a 
càrrec dels professors de l’Escola Municipal de Música 
per recaptar fons per a la Marató de TV3. Hi van assistir 
més de 120 persones.

més de 100 persones als tallers de cuina de Cervera i Guissona
Més de 100 persones van parti-
cipar en els dos tallers de cuina 
dedicats a la prevenció del mal-
baratament alimentari organit-
zats pel consell de la Segarra, la 

Paeria de Cervera i l’ajuntament 
de Guissona en el marc de la 
VII Setmana Europea de Pre-
venció de Residus. Hi va haver 
també un concurs de receptes 

d’aprofitament. La guanyadora 
va ser Conxita Morancho amb 
la recepta Rotllets d’enciam 
farcits de carn amb castanyes 
i verduretes.

Consell ComarCal De la segarra

el germà de Sarkozy es casa amb l’actriu  
i dissenyadora mary Kate olsen
L’actriu Mary Kate Olsen (ara dissenyadora de moda amb 
la seua bessona Ashley) i Olivier Sarkozy, banquer i ger-
manastre de l’expresident francès, es van casar el passat 
cap de setmana després de tres anys de festeig.

efe

l’exregidora de Ciutadans des de 
Chicago es despulla a ‘Interviu’
L’exregidora de Ciutadans, Carmen López, que es va 
traslladar a Chicago i va demanar que el consistori 
li pagués el viatge per anar als plens, protagonitza 
aquesta setmana la portada d’Interviu.

teresina jordà, David jordà i  
Veus en Vers captiven Alpicat
Alpicat va acollir dissabte el concert La dona 
de Lot, una obra basada en un poema de Ma-
ria Mercè Marçal i a càrrec de Teresina Jordà, 
David Jordà i els rapsodes Veus en Vers.

ajUntament D’alpICat

ÀRIES 21-III / 19-IV.
accepteu un nou desafiament o interès. 
els plans de viatge us donaran incentiu 

per posar en ordre a les coses econòmicament. 
actualitzeu la documentació personal.

TAURE 20-IV / 20-V.
amplieu la perspectiva participant en 
esdeveniments o prenent cursos que 

us exposin a diferents filosofies o formes de fer 
les coses.

BESSONS 21-V / 20-VI.
no accepteu responsabilitats no raona-
bles. podeu voler ajudar altres, però 

s’aprofitaran. trobeu què esperen de vosaltres 
abans d’acceptar problemes aliens.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Una discussió acalorada amb algú pro-
per resultarà en canvis no desitjats a la 

llar. mantingueu la pau fins que tingueu més 
clara la situació. paciència.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
la forma tan forta de veure la vida i 
produir canvis positius realçarà la vostra 

reputació. els projectes de millorar-vos a vosaltres 
mateixos us portaran molt més a prop.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
sorgiran problemes a la llar i en les re-
lacions personals si reaccioneu massa 

o si esteu insegurs sobre el que voleu o amb qui 
voleu passar el temps.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Verifiqueu què està passant al veïnat o 
considereu on voleu passar les pròximes 

vacances. Uniu forces amb gent amb qui com-
partiu interessos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Utilitzeu la intel·ligència quan es tracti 
del treball, de la reputació i de tirar en-

davant. Un canvi pot ser bo si aneu en la direcció 
correcta.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
la necessitat d’aventura i emoció tre-
ballaran en contra vostra. la indulgèn-

cia serà l’arrel d’una sèrie de problemes en aug-
ment. penseu també en els desitjos.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Cuideu els interessos. estigueu prepa-
rats perquè us cridin a un tracte amb 

situacions sense control. estigueu en calma i feu 
el que pugueu, però no més del que pugueu.

AQUARI 20-I / 18-II.
Compartiu les emocions i parleu dels 
plans amb aquells que estimeu. Un can-

vi basat en com us guanyeu la vida serà satisfac-
tori i us pot donar més diners.

PEIXOS 19-II / 20-III.
seran evidents els problemes amb so-
cietats. aneu amb compte amb com 

dieu les coses o us interpretaran malament. pro-
cediu amb cautela amb les figures d’autoritat.


