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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No deixeu que les petites coses us afec-
tin. Mantingueu-vos en curs i compliu  

amb un pressupost. Apreneu a adaptar-vos als 
canvis que passen al voltant.

TAURE 20-IV / 20-V.
No deixeu que un incident emocional 
s’interposi en el camí. Tothom té dret a 

donar la seua opinió. Depèn de vosaltres fer la 
vostra i promoure la felicitat personal.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Escolteu el que els altres tenen a dir i 
observeu el que fan, però no sigueu un 

seguidor. Eviteu qualsevol persona que us con-
troli o pressioni.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Viatjar us ajudarà. L’aventura amorosa 
està en augment us donarà estabilitat 

a la vida i a una relació que per a vosaltres és 
molt important.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No intenteu fer res per impressionar a 
ningú. Busqueu oportunitats i invertiu 

més temps en millores per a vosaltres mateixos 
que us facin sentir bé.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Inscriviu-vos en alguna activitat que us 
ajudi a aconseguir un gir personal po-

sitiu. Un canvi d’imatge o passar temps amb algú 
que adoreu conduirà a l’optimisme.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Treballeu sols i poseu en marxa els 
plans. Com menys us reveleu, més fàcil 

serà fer les coses. No deixeu que els canvis que 
emprenen d’altres ofeguin els vostres plans.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reuniu-vos amb amics o familiars i des-
cobrireu coses que no sabíeu. La infor-

mació divulgada us impulsarà a utilitzar habilitats 
i talents d’una manera emocionant.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sorgiran problemes si confieu o com-
partiu secrets amb algú. No doneu a 

ningú l’oportunitat d’utilitzar informació personal 
en contra vostra. Quedeu-vos prop de casa.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
L’aptitud, la dieta i la salut han de ser 
prioritats. Cuidar-vos de les finances 

personals us farà adonar-vos del que podeu pa-
gar. Canvi positiu a casa.

AQUARI 20-I / 18-II.
Canvieu només per la raó correcta. Si 
alguna cosa no us fa sentir bé, pas-

seu-ne. Avalueu les habilitats i busqueu oportu-
nitats al mercat laboral. No tolereu les crítiques.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Tindreu moltes opcions, però si intenteu 
fer massa coses, minimitzareu les pos-

sibilitats de triomfar. Elegiu sàviament i concen-
treu-vos en el que voleu.

L’actor Richard Gere compleix 70 anys 
bolcat en la seua faceta humanitària
L’actor Richard Gere compleix avui 70 anys més bolcat  
que mai en l’activisme polític. Encara que segueix al món 
del cine, la seua figura s’ha relacionat a la tasca de l’ONG 
Open Arms en el rescat de refugiats.

EfE

Multitudinària diada castellera de  
Sant fèlix a Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès va viure ahir la diada castellera 
de Sant Fèlix amb grans actuacions dels Castellers de 
Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla 
Joves Xiquets de Valls i la Jove Xiquets de Tarragona.

ACN

Els nens i nenes participants en 
el Casal d’Estiu de Rosselló van 
celebrar dijous les Mini Cassoles, 
la versió infantil de la tradicional 
Diada de les Cassoles, que se cele-
bra avui, acte principal de la festa 
major de Sant Antolí. Els petits 
van preparar creps per a tots els 
assistents i van vestir els típics mo-
cadors d’aquesta festa tan arrelada 
al municipi.

Els més petits  
de Rosselló celebren  
les Mini Cassoles

AjUNTAMENT DE RoSSELLó

Èxit de públic a les 
activitats d’estiu  
de Balaguer
Durant aquest estiu Balaguer 
ha organitzat en el marc de 
l’Agenda Jove diverses activi-
tats d’estiu com concerts, mo-
nòlegs, zumba, o tapes. Segons 
el consistori totes han tingut 
una gran acceptació per part 
dels veïns tot i que els els mo-
nòlegs i els concerts del Música 
i Tapes són les iniciatives més 
multitudinàries.

AjUNTAMENT DE BALAgUER

Homenatge a una veïna de 108 anys de la Seu
Les autoritats de la Seu d’Ur-
gell van felicitar dijous passat 
a la veïna del municipi M. As-
sumpció Antúnez Casadellà 
pel 108 aniversari. L’alcalde 

de la localitat, Jordi Fàbrega, 
i els regidors Francesc Viapla-
na i Marian Lamolla li van fer 
entrega d’un ram de flors i un 
pastís de xocolate. Antúnez va 

nàixer el 29 d’agost del 1911 a 
Sabadell i té dos filles, sis néts 
i vuit besnéts. Actualment és 
usuària de la residència Fun-
dació Sant Hospital.

AjUNTAMENT DE LA SEU D’URgELL

M. Assumpció Antúnez va celebrar el 108 aniversari amb la presència de les autoritats de la Seu.
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FOTO: Aj. de Rosselló / La Diada de les Cassoles de Rosselló va aplegar l’any passat centenars de penyistes

16 FESTA MAJOR
ROSSELLÓ

La 5a Diada de les Cassoles de 
dissabte, acte central de la Festa 
Major de Sant Antolí a Rosselló

Des de dissabte, 31 d’agost, fins 
dilluns, 2 de setembre, petits i 
grans gaudiran d’un programa 
d’actes i activitats pensats per a 
tothom

Avui dissabte, 31 d’agost, la 
Diada de les Cassoles donarà el 
tret de sortida a la Festa Major de 
Sant Antolí de Rosselló, que con-
tinuarà fins dilluns, 2 de setem-
bre, amb un programa d’actes i 
activitats pensades per al gaudi 
de tota la família. 

La trobada gastronòmica, que 
arriba a la cinquena edició, “és, 
des de que vam recuperar aques-
ta tradició, un èxit de participació, 
de trobada i de retrobament de 
rossellonencs i rossellonenques”, 
destaca l’alcalde, Josep Abad. El 
dia començarà amb espectacles 
i tallers d’animació infantil, se-
guirà amb una una foto de grup 
de tots els penyistes, el dinar de 
germanor, cercavila, festa “holly” 
i un sopar de germanor amb els 
penyistes, que culminarà amb la 
gresca del DJ Nuncarguense.

Diumenge, el dia s’obrirà amb 
la cercavila des de l’Ajuntanta-
ment fins a la plaça de l’Església 

amb la pubilla i l’hereu de Cata-
lunya, les pubilles i els hereus de 
títol nacional i comarcal, junta-
ment amb les pubilles i hereus 
del municipi. Tots ells acompan-
yats pels gegants Antolí i Pilare-
ta i pel grup de grallers i tabalers 
Jaume I.

Tot seguit, la tradicional pro-

cessó en honor a Sant Antolí, que 
acabarà amb una ballada de sar-
danes amb la Cobla Orquestra 
Montgrins. Tots aquesta actes es 
faran en paral·lel al Concurs de 
Cuina amb patata, amb degusta-
ció per a tothom. A la tarda, de 
nou una cercavila del Pubillatge 
de Catalunya, i concert i sessió de 

ball amb l’Orquestra Montgrins.
L’últim dia de la Festa Major de 

Rosselló, dilluns, destaca per la 
festa aquàtica a les piscines, que 
ocuparà bona part de la tarda. El 
dia començarà, però, amb una 
sessió d’animació infantil amb el 
grup De Parranda, tot just abans 
de la Missa en honor a Sant An-

tolí. L’Associació de Jubilats cele-
brarà un dinar en honor al Patró, 
que acabarà amb un espectacle 
de màgia a càrrec d’Òscar de la 
Torre.

El darrer acte del dia i de la 
Festa Major serà un monòleg pro-
tagonitzat per Javi Benítez a l’Es-
pai 1 d’octubre.

Petits i grans gaudiran fins dilluns 2 de setembre d’un intens i 
variat programa d’actes que pretén satisfer tots els gustos
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actes
Veïnes i veïns de Rosselló,

Tinc la satisfacció de dirigir-me 
a tots vosaltres com Alcalde 
del nostre poble. Això vol dir 
al servei de tots vosaltres i de 
Rosselló.

Un any més, la Festa Major en 
honor de Sant Antolí ja ens ha 
arribat avisant-nos que l’estiu 
ja està acabant-se, i que a Ros-
selló estem de Festa. 

Any rere any hem volgut que 
sigui una festa on hi hagi actes 
per a tothom i de tothom, i en-
guany no en serà una excepció. 
Hi ha un seguit d’actes molt di-
versos, amb un punt central: la 
Diada de les Cassoles.

Hem recuperat una festa que 
és un èxit absolut de partici-
pació, de trobada i de retro-
bament  de rossellonencs i 
rossellonenques. Aquest any 
celebrem la 5ª edició i aprofi-
to per recordar-vos que podeu 
participar-hi com a penyistes o 
també al grup que organitzem 
l’Ajuntament. 

La festa forma part també de la 
nostra cultura i de les activitats 
que fem com a poble. Darrere 

de cada celebració, de cada ac-
tivitat i de cada acte que es fa 
hi ha el treball, l’esforç i la de-
dicació d’un grup de persones 
que ho fan possible i és per ai-
xò que aprofito aquestes línies 
per donar les gràcies, de forma 
molt ferma, a la Regidoria de 
Festes, a la Comissió de Festes, 
a les associacions, al voluntari-
at i a tota la gent que feu possi-
ble que les festes de Sant Anto-
lí i la resta d’activitats que fem 
a Rosselló surtin endavant. 

Hem volgut recuperar la par-
ticipació, la col·laboració i l’or-
gull de  poble, i gràcies a tots 
vosaltres ho estem aconse-
guint. 

Només em queda desitjar-vos 
una molt bona Festa Ma-
jor de Sant  Antolí i transme-
tre-us l’agraïment personal, de 
l’equip de govern i del consis-
tori per fer-vos vostra una festa 
com la Festa Major en honor a 
Sant Antolí.

salutació
JOSEP ABAD 
FERNÁNDEZ
Alcalde de 
Rosselló

FOTO: Aj. de Rosselló / Aigua i gresca en la Festa Major de Rosselló

Dissabte, 31 d’agost 
Diada de les Cassoles al Nou 
Camp d’Esports Municipal de 
Rosselló

11.00 a 14.00 Animació infantil 
amb SAC Espectacles (tallers 
de globoflexia, maquillatge, 
pilots de malabars, dibuix) i 
l’espectable Pell de Gallina.

13.00 Fotografia conjunta dels/
les penyistes, davant l’escenari 
del recinte.

13.30 Dinar de germanor amb 
tots els/les penyistes.

18.00 Cercavila amb la 
Charanga La Bancha dels/les 
penyistes per tot el poble.

Animem a tots els veïns i veïnes 
a ruixar amb aigua a totes les 
persones participants.

Festa Holly amb Dj 
Nuncarguense, en arribar a 
la Pista Poliesportiva de les 
Piscines Municipals, on es 
repartiran bosses de colors als/
les penyistes.

21.00 a 23.30 Sopar de 
germanor amb tots els/les 
penyistes.

En acabar, continuarem la 
gresca amb Dj Nuncarguense.

Diumenge, 1 setembre
11.15 Cercavila des de 
l’Ajuntament fins a la Plaça 
de l’Església, amb la Pubilla 
i l’Hereu de Catalunya, les 
Pubilles i els Hereus de 
Títol Nacional i Comarcals, 
juntament amb les Pubilles, 
els Hereus de Rosselló i les 
autoritats. Ens acompanyaran 
els gegants Antolí i Pilareta, i 
el grup de grallers i tabalers 

Jaume I.

12.00 Processó en honor a 
Sant Antolí. Tot seguit, missa 
oficiada pel Mn Josep Maria 
Escorihuela i cantada per la 
Coral Flor d’Espígol.

En acabar la missa, ballada de 
sardanes amb la reconeguda 
Cobla Orquestra Montgrins.

Paral·lelament, Concurs de 
plats de cuina elaborats amb 
patata i desgustació oberta 
a tothom, organitzat per 
l’Associació de Dones Al-
Kaníssia, al local parroquial.

17.45 Cercavila des de 
l’Ajuntament fins al Casal 
Rossellonès del Pubillatge 
de Catalunya, amb grallers, 
gegants i les autoritats.

18.00 Concert de Festa 
Major de la Cobla Orquestra 
Montgrins, amb l’assistència 
del Pubillatge de Catalunya i les 
autoritats.

20.00 Sessió llarga de ball amb 
l’Orquestra Montgrins al Casal 
Rossellonès.

Dilluns, 2 de setembre
11.00 Animació infantil amb el 
grup De Parranda.

13.00 Missa en honor a Sant 
Antolí, oficiada pel Mn Josep 
Maria Escorihuela.

14.00 Dinar de l’Associació de 
Jubilats de Sant Antolí, en honor 
al seu patró.

Havent dinat, espectacle de 
màgia a càrrec d’Òscar de la 
Torre.

16.00 a 19.30 Festa aquàtica a 
les Piscines Municipals. Entrada 
gratuïta.

21.15 Monòleg a càrrec de Javi 
Benítez, a l’Espai 1 d’Octubre 
(darrere de l’Ajuntament).
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Homenatge centenari a la Seu d’Urgell Espectacle infantil a les Borges
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va felicitar ahir a la padrina centenària Ma Assumpció Antúnez 
Casadellà que va complir 108 anys. Les autoritats li van lliurar un ram de flors i un pastís de xocolata.

El municipi de les Garrigues, en el marc dels actes de la seva Festa 
Major, va acollir l’espectacle infantil ‘Disco per Xics’. 

Térmens clausura el taller de gralla
El municipi de la Noguera va celebrar dijous el concert final del taller de gralla, on els alumnes van 
demostrar tot el que han après al llarg de tot l’estiu.

El mag Xema triomfa a Teruel
L’humorista i comunicador lleidatà va entusiasmar al nombrós 
públic amb una combinació perfecta de monòlegs i màgia.

Els més petits de Rosselló celebren les Mini Cassoles dins del Casal d’Estiu
Les nenes i nens que participen al Casal d’Estiu Rosselló 2019 van celebrar ahir les 
Mini Cassoles, com a avantsala de la Diada de les Cassoles que se celebra avui, acte 

principal de la Festa Major de Sant Antolí de Rosselló. Durant la jornada es van dur a 
terme una sèrie d’activitats relacionades amb la trobada gastronòmica.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat




