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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Una situació emocional s’interposarà si 
deixeu que us consumeixi. Separeu les 

coses relatives a la vida personal i professional. 
Ocupeu-vos dels negocis.

TAURE 20-IV / 20-V.
Si vol alguna cosa, poseu una mica de 
força en el vostre desig. No espereu que 

les coses vinguin soles ni confieu que els altres 
facin les coses en el vostre lloc.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Sorgiran problemes amb les relacions 
si utilitzeu tàctiques emocionals per 

persuadir els altres per veure les coses a la vostra 
manera. Cuideu la família o la parella.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
La vostra percepció us ajudarà a deter-
minar què fer a continuació. Prendre un 

enfocament sensible a la manera de tractar els 
companys a la feina us donarà resultat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No menyspreeu la forma en què viuen 
o fan les coses els altres. Apreneu a tra-

vés de l’experiència i participant en esdeveni-
ments culturals o d’autoajuda.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Escolteu amb compte quan parleu amb 
un possible soci i trieu les paraules sà-

viament. Enfoqueu-vos en el que és factible i 
prometeu allò que pugueu oferir.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Vigileu de prop com actuen i responen 
els altres. És probable que algú us doni 

una idea equivocada del que s’espera de vosal-
tres. No cediu sota pressió.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Participeu en activitats educatives. Un 
esforç creatiu o intentar una cosa que 

no hàgiu fet mai abans donarà lloc a nous co-
mençaments i amistats.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Trobareu oposició quan encareu as-
sumptes que afecten les vostres relaci-

ons, viatges o plans educatius. No encobriu la 
veritat. Sigueu honestos.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Podeu convertir una cosa negativa en 
positiu si utilitzeu tàctiques persuasives. 

Esbrineu què cal oferir per aconseguir el que 
desitgeu. Arribareu al cim si cediu una mica.

AQUARI 20-I / 18-II.
Les responsabilitats relacionades amb 
la criança dels fills o la família seran 

restrictives. Feu-ho tan bé com pugueu, però no 
descuideu les vostres necessitats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Compartiu les idees i esforceu-vos per 
ajudar en una causa propera. El treball 

voluntari us donarà una perspectiva diferent 
quan tracteu amb la gent.

La biblioteca pública de Tremp porta la 
lectura a la piscina o les sales d’espera
Sota el títol Moments de lectura, la biblioteca pública de 
Tremp ha impulsat una iniciativa per atansar els llibres 
als ciutadans fora dels murs de la biblioteca, a les piscines 
municipals o a les sales d’espera.

BIBLIOTECA PúBLICA MArIA BArBAL

EFE

Condemnen una revista per publicar  
unes fotos de Kate Middleton en topless
La justícia francesa va condemnar ahir la revista francesa 
del cor Closer a pagar 100.000 euros als ducs de Cambri-
dge per haver publicat el setembre del 2012 unes fotos 
robades de Katherine Middleton en topless.

Les Borges Blanques abaixa el teló de la 
festa major amb un dinar popular
Un multitudinari dinar popular als jardins del Terrall va 
posar ahir el punt final a les festes majors de les Borges 
Blaques. Un dels actes més massius va ser la XXXV Tro-
bada de Gegants de dissabte a la tarda.

AjUNTAMENT DE LES BOrgES BLANqUES

Mil persones participen a la Diada de Cassoles de Rosselló
Rosselló va acollir dissabte pas-
sat la tradicional Diada de Cas-
soles, emmarcada en els actes 
de la festa major de Sant Antolí. 
Un miler de persones de totes 

les edats repartides en 25 pe-
nyes van participar en aquesta 
activitat organitzada per l’ajun-
tament al costat del camp de 
futbol municipal. La jornada 

es va completar amb activitats 
per a menuts i joves, com un 
tobogan gegant de 25 metres, 
una cercavila i una acolorida 
festa holi.

AjUNTAMENT DE rOSSELLó

Down Lleida prepara el seu calendari
Joves de Down Lleida i els seus 
familiars es van desplaçar ahir 
fins a l’estudi fotogràfic de Ju-
lián García a Vallfogona de 
Balaguer per protagonitzar les 
fotos que utilitzaran en el seu 

calendari benèfic, que es dis-
tribuirà a partir del novembre 
vinent a les llibreries Caselles, 
Abacus, a la seu de Down Llei-
da i en altres comerços col·la-
boradors. Els fotògrafs Julián 

García i Reinald Pomés col·la-
boren amb l’associació de forma 
altruista, que aquest any vol 
reivindicar el paper dels ger-
mans, també protagonistes del 
calendari.

ITMAr FABrEgAT

Joves de Down Lleida i els seus germans, posant davant la càmera de Julián garcía ahir a Vallfogona.




