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HORòscOp

Celebrada l’edició número 37 de                    
l’Aplec de la Sardana Vila de Juneda
La pista del Parc Alegria va acollir diumenge passat el 37è 
Aplec de la Sardana Vila de Juneda, jornada organitzada 
per l’Agrupació Sardanista de Juneda i que va comptar 
amb la participació de les cobles de Bellpuig i Agramunt.

ajuntament De juneDa

Rosselló, capital de la sardana amb motiu de la Trobada Saltem i Ballem
Més de 300 sardanistes van par-
ticipar dissabte passat en la 24a 
Trobada de Sardanistes Adults 
Saltem i Ballem i en el 23è Aplec 
de la Sardana de Rosselló, que 

va tenir lloc a la plaça de l’es-
glésia del municipi. La música 
de les tenores i de la resta de la 
cobla Jovenívola d’Agramunt 
va animar una jornada en què 

van intervenir fins a vuit colles 
diferents. Un sopar popular i 
l’actuació de la colla local Pur-
purina van servir per posar punt 
final a la trobada.

ajuntament De Rosselló

la Fecoll presenta la nova junta amb 
Ferran Perdrix com a president
La nova junta directiva de la Fecoll, que lidera Ferran 
Perdrix com a president, es va constituir oficialment di-
lluns passat. La Federació treballarà per adaptar l’Aplec 
als nous temps i consolidar-ne les activitats.

FeColl

entregats els premis          
del concurs de contes
Joles Sennell a la seu
La biblioteca Sant Agustí de la Seu 
d’Urgell va acollir dissabte passat 
dia 1 de juliol l’entrega de premis 
als guanyadors de la segona edició 
del concurs de contes infantils Joles 
Sennell. Biel Balcells, en la catego-
ria de 10 i 11 anys; Laura Rabassa, 
en la de 12 i 13: Pau Martí Clotet, 
dels 14 als 15; Roger Gravet, de 
16 a 17, i Ruth Tormo van ser els 
guardonats.

ajuntament De la seu D’uRgell

Curs de manteniment  
de la via pública per a 
aturats a Tàrrega
Finalitza el curs de manteniment 
de la via pública que van impulsar 
l’ajuntament i l’Associació Alba de 
Tàrrega, una activitat per oferir 
coneixements bàsics de jardineria, 
arranjament de zones urbanes i 
magatzem a persones en situació 
d’atur i risc d’exclusió. Set dels par-
ticipants supliran aquest estiu els 
operaris de la Brigada Municipal 
de vacances.

ajuntament De tàRRega

ÀRIES 21-III / 19-IV.
adorneu la vostra residència i feu que 
els altres se sentin còmodes. el que 

oferiu reflectirà com us sentiu i, alhora, determi-
narà quant rebreu dels altres.

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu un pas enrere si algú prova de ma-
nipular-vos emocionalment. mireu les 

opcions i decidiu si us heu de retirar o deixar clar 
que no cedireu a aquesta conducta.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Cuideu-vos. Feu canvis personals que 
millorin el vostre aspecte o us facin 

sentir bé amb els arranjaments de la vostra vida. 
satisfeu les vostres necessitats i no tingueu por.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
es dispararan les emocions si sou crè-
duls i preneu mesures basades en una 

suposició. s’afavoreixen un ritme constant, una 
ment oberta i una visió clara.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
no espereu que algú més prengui la 
iniciativa. avalueu la situació i desco-

brireu la millor manera d’avançar. es destaca el 
romanç i millores en la vostra vida personal.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
no us distragueu per un incident emo-
cional. oferiu ajuda, però no deixeu que 

ningú s’aprofiti de vosaltres o us guiï en una 
direcció que no és del vostre millor interès.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
ajunteu-vos amb gent que tingui ob-
jectius similars. Compartiu idees i tro-

bareu una alternativa raonable més adequada 
per al que feu. s’encoratja l’amor.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
una qüestió emocional es pot resoldre 
si sou conscients del que us cal per mi-

llorar la situació. estigueu disposats a escoltar i 
a trobar punts en comú.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
l’engany emocional és evident. no elu-
diu situacions que necessiten ser par-

lades. evitar assumptes més tard us conduirà a 
una mala situació. sigueu honestos.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
la manera en la qual enfoqueu les em-
preses conjuntes o les aliances marcarà 

una diferència en el resultat d’un projecte que 
desitgeu dur a terme.

AQUARI 20-I / 18-II.
obriu el vostre cor i expresseu com us 
sentiu. sortir amb els nens, la parella o 

la gent amb qui viviu us atansarà més. si no per-
deu el focus, arribaran resultats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
s’instal·larà la desil·lusió emocional si 
poseu algú en un pedestal. Protegiu la 

reputació abstenint-vos de ser massa oberts so-
bre els sentiments.

Presentació de 
‘Luz eterna en       
la claridad’, a la 
llibreria Caselles

La llibreria Caselles va 
acollir fa poc la presen-
tació de Luz eterna en 
la claridad, una obra 
en la qual la lleidatana 
Ana M. Losada refle-
xiona sobre temes pro-
funds, a més de com-
partir amb el lector el 
seu procés de curació 
de fibromiàlgia, una 
malaltia que pot afec-
tar el desenvolupament 
de la vida diària.


