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Nova edició del concurs de pesca de
Mequinensa, amb 35 participants
Sergio Moncada, de la Societat de Pesca El Siluro, va
guanyar ahir el XIV Concurs Comarcal de Pesca Vila de
Mequinensa, que va comptar amb 35 participants. Blas
Vidal, de Fraga, va ser el guanyador a la categoria infantil.
òscar mirón

Imatge d’alguns dels participants en el casal, durant una de les activitats.

Més de 200 nens al casal de Rosselló
Un total de 210 nens i nenes de
Rosselló han participat aquest
estiu en el casal municipal organitzat a la localitat durant les
vacances escolars i que va posar el punt final aquest diven-

dres passat. Des del passat dia
26 de juny, els participants han
pogut disfrutar amb diferents
activitats com ara sortides per
descobrir els voltants de la localitat, tallers de manualitats, jocs

aquàtics i una festa holi. “Un
any més, el casal ha estat un
èxit”, va assegurar la regidora
Sílvia Olmos, que és la responsable de l’àrea d’Associacions i
Recursos Humans.
efe

Festa solidària a la discoteca Biloba en
benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple
La discoteca Biloba va acollir durant el dia d’ahir la festa
solidària Fem vida, fem pura vida, en benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). La jornada va comptar
amb diferents activitats programades per als assistents.
Àngel Pérez

Segona jornada del Cua d’Estiu de
Fondarella amb la música d’Oriol Ginestà
La Música conscient d’Oriol Ginestà es va convertir dissabte a la nit en la segona cita d’èxit del cap de setmana
del Festival Cua d’Estiu de Fondarella, amb el concert
que va oferir al jardí de Cal Combelles.

Nous materials i dissenys de Custo Barcelona a Nova York
Custo Barcelona va presentar a
la Setmana de la Moda de Nova
York una innovadora col·lecció
que va destacar pels experiments amb la combinació de ma-

terials tradicionals i tecnològics
que van resultar en atrevides i
cridaneres peces. “Provem de
llançar un missatge de moda
avançada creant una col·lecció

de peces inclassificables que no
recordi res de la història de la
moda”, va explicar el dissenyador Custo Dalmau poc abans de
la desfilada.

HORòscop
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Mantingueu ocultes les emocions quan
es tracti de finances personals. La posició en què us trobeu no garanteix una gran
quantitat d’espai lliure.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
No accepteu més del que és necessari.
La perfecció i el detall resultaran en
lloances. Els riscos poden temptar-vos, però al
final és millor prendre la ruta segura.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Enfoqueu-vos a estalviar, no a gastar.
No us deixeu temptar per ofertes o
compres que prometen l’impossible. No sigueu
impulsius. Busqueu formes barates de lleure.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Sigueu assertius quan es tracti de negociacions. No deixeu que ningú us
menyspreï o s’ocupi dels vostres assumptes. Si
voleu res, feu que passi.

TAURE 20-IV / 20-V.
Negueu-vos a cedir a les provocacions
d’algú. La ira no resol el problema, però
mantenir la calma i ser responsables, sí. Controleu les emocions.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Cuideu millor la salut. Acceptar massa
cobrarà el seu peatge. No us preocupeu
tant per la quantitat quan és la qualitat del que
feu el que importa.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Considereu el que és important per a
vosaltres i el que no ho és. No deixeu
que un problema personal interfereixi amb fer
el que és correcte. Eviteu prendre un risc físic.

AQUARI 20-I / 18-II.
Estigueu oberts a les negociacions. Fer
canvis a la llar us elevarà l’ànim. Les societats seran arriscades, però amb un parell
d’ajustaments podeu reparar el que sigui.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Expressar els sentiments no serà rebut
amb alè o simpatia, i descobrir les opinions podria portar a una discussió. La millor
opció és fer un canvi.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Prepareu entrevistes, pregunteu als
experts i esbrineu sobre el que busqueu. S’afavoreixen els viatges de negocis i verificar la noves tecnologies o tendències.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Apliqueu-vos posant el màxim en qualsevol feina que us donin. Una mostra
de força i coratge amb la veritat deixarà en clar
el tipus de persona que sou.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les comunicacions seran mal interpretades. No deixeu lloc a l’error i qüestioneu qualsevol cosa que soni sospitós. La ira no
resoldrà cap dilema.

