
SEGRE
Dimarts, 18 d’agost del 2009GUIA34

HORÒSCOP

ÀRIES 23-III / 20-IV.
Desafieu-vos. Una proposta in-
usual us porta a viatjar i sobre-
sortir en una habilitat que heu

de desenvolupar. No permeteu que us atu-
rin. Mireu de beneficiar el vostre entorn.

TAURE 21-IV / 21-V.
Una amistat corre riscos per la
vostra forma de tractar una situ-
ació. La manera poc realista de

veure com s’ha d’arreglar el que no funcio-
na portarà controvèrsies.

BESSONS 22-V / 21-VI.
Ateniu-vos al més bàsic. Si us
aventureu fora del vostre camí,
algú s’hi interposarà. Respecteu

les regles i accepteu consell de la gent que
estigui en situació de poder.

CÀNCER 22-VI / 23-VII.
Us resultarà dur concentrar-vos.
Les emocions són difícils de
controlar. Heu de manejar amb

energia les relacions amb amics, família i
col·legues. Comuniqueu sentiments.

LLEÓ 24-VII / 23-VIII.
Aneu amb compte, especial-
ment a tractar assumptes senti-
mentals. Hi ha secrets i l’única

forma de saber on esteu ubicats és pregun-
tar. Un acord supera les vostres demandes.

VERGE 24-VIII / 23-IX.
Algú amb qui vau treballar en el
passat contribuirà amb les tas-
ques que desenvolupeu ara. No

accepteu res de menor qualitat. Necessiteu
talent i habilitats per arribar a l’èxit.

BALANÇA 24-IX / 23-X.
Abunden les opinions i serà vi-
tal per a vosaltres fer el que se
us demana per raons correctes.

La vostra feina no és tan difícil, però, si dei-
xeu actuar les emocions, perdreu terreny.

ESCORPIÓ 24-X / 22-XI.
No manipuleu emocionalment
algú per aconseguir el que ne-
cessiteu o hi sortireu perdent.

Fer canvis que agafin els altres per sorpresa
us permetrà sentir-vos més còmode.

SAGITARI 23-XI / 22-XII.
És hora d’imposar la vostra for-
ma d’avançar. Aprofiteu tota la
informació. Els qui us coneguin

qüestionaran el que feu i voldran evidència
per donar suport a les vostres comandes.

CAPRICORN 23-XII / 21-I.
Deixeu de ser tan generosos
amb qui us va utilitzar com a su-
port. Com més feu per consoli-

dar les propietats, més ben ubicats queda-
reu en el futur per ajudar el vostre entorn.

AQUARI 21-I / 19-II.
Feu el que se us demani. Entrar
en acció motivarà els altres.Tro-
beu la forma d’ajudar en una

causa valuosa o d’aconsellar qui enfronta els
vostres mateixos problemes del passat.

PEIXOS 20-II / 20-III.
No creieu tot el que sentiu, in-
vestigueu pel vostre compte.
L’amor us anirà bé, però no heu

de deixar que el vostre estat emocional alte-
ri les decisions preses.

MONTSERRAT T DÍEZ

Les vacances dels néts dels reis
Felip Joan Froilà i Victòria Frederica passen uns dies amb el seu pare, Marichalar
� GRANADA � Els néts dels reis
d’Espanya disfruten intensa-
ment de les seues vacances, ja
sigui a Mallorca o a Granada,
amb els seus pares o amb els
seus avis. D’aquesta manera,
Jaime de Marichalar, separat

de la infanta Elena, passa uns
dies amb els seus fills, Felip Jo-
an Froilà i Victòria Frederica,
amb els quals el cap de setma-
na passat va visitar l’Alhambra
de Granada i el Generalife,
llocs en què van poder disfru-

tar de l’encant dels palaus nas-
sarites, així com dels seus jar-
dins.

Per la seua part, la reina So-
fia va disfrutar ahir d’un intens
matí d’aigua amb els seus néts
Pau Nicolau, Miquel i Irene,

fills de la infanta Cristina, amb
els quals va visitar el parc
aquàtic de la localitat mallor-
quina de Palmanova. La famí-
lia reial acostuma a passar els
estius al Palau de Marivent, a
Palma de Mallorca.

ESTIU Gent

Jaime de Marichalar amb els seus fills, a Granada.

Una mentalista
diu‘endevinar’
el titular de
SEGRE a Rialp
Ana M. Ochoa va protagonit-
zar diumenge a la nit un es-
pectacle d’hipnosi i mentalis-
me dins dels actes de la festa
major de Rialp i un dels seus
números va consistir a ende-

vinar el titular de SEGRE del
dia. Segons sembla, dijous
aquesta mentalista va entre-
gar un sobre tancat amb
l’obertura del diari de diu-
menge, on ella afirma que hi
va posar Leroy Merlin.

Arbeca recupera el‘Ball dels
valencians’amb l’Esbart Dansaire
� ARBECA � La plaça de l’Església d’Arbeca va acollir dissabte
passat una exhibició del Ball dels valencians a càrrec de l’Es-
bart Dansaire, que va recuperar la dansa al cap d’alguns anys.
L’exhibició s’emmarcava en la festa major de la localitat.

JORDI BALAGUÉAJUNTAMENT DE RIALP

ALBERT OLIVE

Nina Hagen,
icona del
moviment
punk,es bateja
als 54 anys
� BERLÍN � La cantant alemanya
Nina Hagen, icona del movi-
ment punk, va ser batejada
diumenge als 54 anys, va in-
formar ahir l’artista al seu
web. “ Estic tan agraïda i sóc
tan feliç! Ahir va ser el dia
del meu bateig”, va escriure
Hagen, una de les sis bateja-
des en la cerimònia, però
l’única adulta, segons Karl-
Wilhelm Horst, pastor evan-
gèlic de Schüttorf a la Baixa
Saxònia. L’únic testimoni de
la cerimònia va ser Klaus
Mabel Aschenneller, repre-
sentant de la cantant. Des-
prés de nombroses decepci-
ons en la seua recerca de la
fe, inclòs el gir radical a con-
vertir-se a l’hinduisme, Hagen
sembla haver trobat en la
parròquia un “paradís espiri-
tual”, va dir el pastor.

La reina Sofia amb els seus néts Pau Nicolau, Miquel i Irene a Palma.
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