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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Procediu amb cautela quan es tracti 
d’assumptes que poden influir en la 

vostra manera de viure o tenir efecte en les vos-
tres relacions amb companys de pis i amics.

TAURE 20-IV / 20-V.
Utilitzeu tàctiques persuasives per sor-
tir-vos amb la vostra. Saber el que vol 

algú us farà més fàcil arribar a una solució viable. 
No oferiu més del necessari. Empodereu-vos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Trobareu tota mena de bones respostes 
i alternatives quan us ho demanin. La 

vostra habilitat per guanyar favors i fer les coses 
afavorirà més oportunitats.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Estudieu els plans a llarg termini abans 
de fer una jugada. Descobrireu una cosa 

inusual, si investigueu una mica més. No confieu 
en el que us diguin els altres. No us precipiteu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Heu d’evitar la interferència, la intromis-
sió i la participació en xafarderies. Les 

situacions se us escaparan de les mans i us dei-
xaran en una posició incòmoda.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Allibereu la ment i fixeu-vos objectius. 
No us marqueu la necessitat d’acomo-

dar els altres quan esteu en una missió personal. 
Invertiu més temps en vosaltres mateixos.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Aneu amb compte amb la manera de 
portar les situacions a casa o amb algú 

amb qui treballeu. Les emocions s’intensificaran 
ràpidament, si us falta paciència.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Un canvi en el vostre estil de vida us 
portarà a disfrutar més del dia a dia i 

seguir els somnis que gairebé ja havíeu oblidat. 
S’afavoreix reconnectar i reviure.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Els assumptes econòmics seran difícils 
de tractar, si sou massa generosos o feu 

compres no garantides. No gasteu el que no teniu 
i aparteu-vos de la temptació.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Procediu amb cautela. Escolteu atenta-
ment i assegureu-vos d’entendre exac-

tament el que se us demana que feu abans de 
firmar papers importants.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu el temperament sota con-
trol. Concentreu-vos en la llar, la família 

i com podeu millorar el vostre estil de vida. Els 
canvis personals us donaran un impuls.

PEIXOS 19-II / 20-III.
És bon moment per fer coses amb els 
nens o oferir els vostres serveis a una 

causa en la qual creieu. Les noves amistats sem-
blen prometedores, si sou vosaltres mateixos.

L’Associació Reculleida, dedicada al 
reciclatge, celebra l’assemblea anual
L’Associació Reculleida, que reuneix els professions dedi-
cats a la gestió de residus, va celebrar l’assemblea anual, en 
la qual es van debatre els problemes que afecten el sector 
i la seua funció per millorar el medi ambient.

rECULLEIDA

LLEONArD DELSHAMS

L’exposició ‘Landshat i més’, d’Enriqueta 
Vendrell, a la galeria Indecor
Durant els mesos de juliol i agost es podrà visitar a la 
galeria Indecor l’exposició d’Enriqueta Vendrell Lands-
hat i més, obra creada durant la seua estada al Japó i que 
se centra en la manera de vestir de les dones japoneses.

Inauguració de l’exposició ‘La Lleida 
desapareguda’ a la Fecoll
L’exposició La Lleida desapareguda, de Trinitat Solé, ja 
pot visitar-se fins al 31 de juliol a la sala Manolo Calpe 
de la Fecoll. A la inauguració van assistir membres de 
l’Escola de Belles Arts, familiars i amics de l’artista.

fECOLL

Més de vuitanta nens participen al Casal d’Estiu de rosselló
Més de vuitanta nens partici-
pen durant el període estiuenc 
en les activitats que ofereix el 
Casal d’Estiu organitzat per 
l’ajuntament de Rosselló. Les 

activitats previstes, relaciona-
des amb el lleure i l’esport, que 
també inclouen visites a dife-
rents espais i instal·lacions mu-
nicipals, com ara l’ajuntament, 

la Policia Municipal o Ràdio 
Rosselló, s’allargaran fins al 
pròxim 8 de setembre, a causa 
de la demanda de les famílies i 
de l’alta participació.

AjUNTAMENT DE rOSSELLó

Les Borges rep 90 organistes i carillonistes
Prop d’un centenar de músics, 
organistes i carillonistes proce-
dents de diferents entitats de tot 
el món –Austràlia, Alemanya i 
França, entre altres països– van 
visitar ahir les localitats de Cer-

vera i les Borges Blanques, dos 
de les poblacions amb els cam-
panars més actius i dinàmics de 
tot Catalunya. El grup de mú-
sics, que es trobava a Barcelona 
oferint una trentena de concerts 

en el marc del Congrés Mun-
dial de Carillonistes, va gau-
dir d’un dinar de germanor a la 
capital de les Garrigues, abans 
de visitar la seua església i el 
campanar.

AjUNTAMENT DE LES BOrgES BLANqUES

el grup de músics, durant la visita a la capital de les garrigues.


