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Últim dia de l’estada d’un grup de
deu nens palestins al municipi de Sort
Deu nens palestins i dos acompanyants dels camps de
refugiats finalitzen avui la seua estada a Sort, dins del
projecte Vacances per la Pau, un programa d’ajuda humanitària pel qual van arribar al municipi el 31 de juliol.
Jubilats de diverses poblacions del Maresme que van visitar ahir els camps de préssecs d’Aitona.

Visites als camps de fruita d’Aitona
Els camps de préssecs d’Aitona
aquest estiu han rebut la visita
d’unes 400 persones. Ahir va ser
un grup d’una trentena de jubilats vinguts expressament de diferents municipis del Maresme.

L’experiència forma part de la
Ruta del Presseguer d’Aitona,
del projecte Fruiturisme que des
del 2012 organitza l’ajuntament
del municipi. Es poden provar
els préssecs i altres fruits direc-

tament de l’arbre i conèixer tot
el procés de la fruita fins que
arriba al consumidor.
La visita s’acaba amb un
dinar en un restaurant de la
població.
ajuntament de rosselló

Exposició del IV Concurs ‘Pobles, pedres i
indrets de les Garrigues’ d’Instagram
L’IEI exposa al seu pati 25 imatges de les 319 presentades al Concurs Pobles, pedres i indrets de les Garrigues
d’Instagram pujades amb l’etiqueta #poblesgarrigues,
que podran veure’s fins al 24 d’agost.

Gael García Bernal, primer premi al
Cine Llatí en el Festival de Sant Sebastià
L’actor, director i productor de cine mexicà Gael García
Bernal rebrà el primer Premi Jaeger-LeCoultre al Cine
Llatí en el Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià,
que se celebrarà del 16 al 24 de setembre.

Rosselló atansa la lectura a tots els públics amb el servei de bibliopiscines
L’ajuntament de Rosselló posa a disposició dels visitants,
un altre any més, el servei de
bibliopiscines, amb el qual poden disfrutar d’una bona lectura

mentre prenen un bany refrescant. Aquest servei de bibliopiscina compta també amb tallers dirigits als més petits en els
quals es podran fer tota mena

de dibuixos i passatemps. Els
usuaris poden fer ús d’aquest
servei a les piscines municipals
de 17.30 a 19.30 hores, de dilluns a divendres.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Abstingueu-vos d’embolicar l’agenda
amb esdeveniments cars que us ho faran tot difícil i us donaran estrès. Planegeu activitats romàntiques.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Feu alteracions a la vostra llar o a la
vostra oficina que us ajudin a ser més
productius. Algú que vau conèixer tornarà a aparèixer, però no confieu gaire en ell.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Una oportunitat de millorar l’entorn, fer
un canvi de residència o d’alterar la dinàmica de la situació actual de feina està al vostre
abast.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Estigueu orgullosos del que ja heu aconseguit i treballeu per assolir les metes
que us heu posat per al futur. El vostre impuls us
apartarà de la competència que trobeu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Algú proper a vosaltres us preocuparà.
Eviteu la negativitat i la tossuderia i us
estalviareu un problema. Una obertura a l’agenda
us ajudarà cap a una nova direcció.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Participeu en una cosa que us desafiï
mentalment i us encoratgi a produir
canvis professionals que us donin l’oportunitat
d’utilitzar els vostres talents al màxim.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Us veureu davant de proposicions rares
però temptadores. Feu una elecció de
vida que us comprometi en el que en el passat
només havíeu somiat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Poseu tot el que tingueu en societats i
a produir canvis positius. Una relació
personal farà un gir positiu si compartiu idees i
oferiu incentius.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les bones coses succeiran a aquells que
estiguin disposats a fer l’esforç necessari
per aconseguir les metes. Expresseu els vostres
sentiments als qui estimeu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Preneu-vos temps per escoltar els problemes de la família. La vostra preocupació us ajudarà a trobar una manera de tractar
amb els problemes.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Seguiu el cor encara que us porti cap a
una direcció que no havíeu considerat.
Digueu adéu als vells hàbits i amics que no han
sigut una bona influència.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La sensibilitat es dispararà. Assegureu-vos de dirigir l’energia sàviament.
Quan tracteu amb algú, busqueu allò positiu i no
accepteu entrar en una disputa.

