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ajuntament de la seu

Quatre nenes
en 11 hores, els
primers nadons
de l’any a la Seu

ajuntament de la seu

L’Ariadna va ser la
primera a nàixer dilluns
❘ la seu d’urgell ❘ El primer nadó de l’any a la Seu d’Urgell
es va fer esperar, però va arribar acompanyat, ja que la
ciutat va registrar quatre naixements en només 11 hores.
Ariadna Gámez Jerez va ser
la primera a arribar al món
al Sant Hospital, dilluns a les
12.45 hores, amb un pes de
2,600 quilos. L’alcalde de la
Seu, Albert Batalla, i l’edil
de Salut, Montserrat Bonet,
van visitar ahir la família
de la nena i van felicitar els
pares, Jesús Gámez i Jèssica
Jerez, i el fill gran de la parella, Oriol.
Els representants municipals també van aprofitar la
visita per donar la benvinguda a les tres nenes que van
nàixer després de l’Ariadna
en un període d’onze hores. Així, els altres primers
nadons del 2016 de la ciutat són Urgell Cabré Graell, Ona Bringué Valcarce
i Emily Nayat Justiniano
Vargas. Les famílies de les
quatre nounades es van fer
una fotografia de record amb
l’alcalde i els responsables del
Sant Hospital.

L’alcalde de la Seu i responsables de l’hospital amb la família de l’Ariadna.
ajuntament de la seu

La petita Ona Bringué Valcarce, amb la seua mare.
ajuntament de la seu

L’alcalde també va visitar a l’hospital la família d’Urgell Cabré Graell.

Batalla i els pares d’Emily Nayat Justiniano Vargas.
ajuntament de rosselló

ajuntament de torrefarrera

Èxit de les activitats nadalenques
a Torrefarrera per a petits i joves
El parc infantil de Nadal de Torrefarrera va tancar les
portes el diumenge 3 de gener després de sis dies d’intensa
activitat de jocs i diversió per a petits i joves i amb unes
xifres rècord de 450 visites diàries.

Més de 900 nens i nenes
participen al parc de
Nadal de Rosselló

Més de 900 nens i nenes van visitar el parc de Nadal instal·lat
al Casal Rossellonès els dies 28, 29 i 30 de desembre i es van
divertir amb els tallers, treballs manuals i castells inflables.
L’últim dia el parc va rebre la visita del camarlenc reial, que
va ajudar els més petits a escriure la carta als Reis d’Orient.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mantingueu-vos enfocats en el que
voleu. Podeu conversar per arribar a una
posició que us donarà les recompenses i guanys
que busqueu. Amor i compromís.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Baseu-vos en la intuïció. La capacitat
per expandir interessos, coneixement i
amistats portarà a esdeveniments i activitats que
elevaran la moral i serà positiu.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Necessiteu un descans. Ja sigui un dia
al balneari o un viatge curt amb algú
que estimeu, feu realitat els vostres plans. Enfoqueu-vos a reduir l’estrès.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Mireu el panorama general i descobrireu
exactament què és el pròxim que hauríeu de fer. No necessiteu fer un gran canvi per
anar endavant.

TAURE 20-IV / 20-V.
Obtindreu experiència i coneixement si
assistiu a una fira comercial, conferència
o xarrada. Es poden esperar problemes de retards
al viatjar o al tractar amb institucions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Preneu part en esdeveniments que involucrin gent que treballa a la vostra
indústria o compartiu interessos. Fareu excel·
lents connexions amb canvis sobtats.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No permeteu una repetició d’una escena decebedora del passat. Eviteu rescatar algú que ja us ha abandonat. És important
cuidar els propis interessos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu plans per a un esdeveniment futur.
Un canvi en la forma en la qual viviu o
feu les coses portarà recompenses. Un enfocament interessant d’una vella idea us ajudarà.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Vosaltres podeu ser més llestos, més
hàbils i avantatjar qualsevol que estigui
en contra, però al fer-ho estigueu segurs que les
promeses que feu siguin factibles.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Tindreu problemes familiars. Proveu de
ser comprensius, però exigiu tota la
veritat abans de decidir si us hi involucreu. És
evident un canvi en la situació econòmica.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Feu el millor que pugueu per escoltar i
tenir paciència amb aquells que estan
confosos o no poden amb els seus problemes.
Oferiu suggeriments, però no us en feu càrrec.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Eviteu qualsevol tipus de controvèrsia.
És millor que us ateniu a les pròpies
tasques i us mantingueu apartats dels rumors o
tractar amb institucions o agències del govern.

