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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Eviteu queixes ocupant-vos de la llar o
les responsabilitats abans d’anar cap a

activitats més agradables. Els temes emocionals
empitjoren.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Mostreu amb franquesa com us sentiu
i parleu clar dels vostres plans perso-

nals. Tingueu un papermés actiu en la recerca de
millores personals que us elevin la confiança.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Reconsidereu la vostra posició actual.
Podeu fer canvis creatius que us ajuda-

ran a estabilitzar la vostra vida i el futur, però
n’heu de conèixer el protocol o els requeriments.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Establiu la vostra visió sobre les coses
quemillorin el vostre estil de vida i do-

neu més importància a les relacions amoroses.
Les amistats poden ser bones si les alimenteu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No decidiu una cosa crucial si no teniu
tots els fets i números per recolzar les

vostres eleccions. No tothom estarà de part vos-
tra. Un canvi d’última hora hi ajudarà.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sortir amb gent amb qui vau treballar,
estudiar o disfrutar en el passat us il·lu-

minarà la vida amb la perspectiva de futurs pro-
jectes. L’amor és als vostres astres.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Estigueu alerta davant del que fa la res-
ta. Nobusqueuuna situació quepogués

potencialment deixar-vos en posició vulnerable.
Hi haurà problemes amb la vostra reputació.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Exploreu nous camins i poseu el talent
on tothom el vegi. Atraureu atenció,

suport i interès personal que us asseguren arri-
bar a les metes que establiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Realitzeu canvis a casa que comple-
mentaran el vostre pla per conquerir el

futur. No gasteu impulsivament si, amb unami-
ca d’enginy, podeu aconseguir més per menys.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No visqueu en el passat ni us aferreu al
que no podeu canviar. Reviviu la vos-

tra franquesa, determinació i força de voluntat
per fer-vos càrrec i ingressar al futur.

AQUARI 20-I / 18-II.
Demaneu suggeriments però no us
sentiu obligats a complir-los. Heu d’ob-

servar de prop la vostra situació singular i deci-
dir quins canvis us porten a millorar i ser feliços.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Preneu-vos un descans. Disfruteu de
l’entreteniment o d’allò que us faci sen-

tir bé. Un viatge curt o una sortida social us por-
ta a concebre idees creatives.

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Concurs demascotes a Pardinyes i ball dels rigodons a Sort
La festa major de Pardinyes
segueix amb els actes i ahir
van tindre lloc activitats com
el festival flamenc o un con-
curs de mascotes. Durant el
dia d’avui se celebrarà la pri-

mera fira de cervesa i un mer-
cat de productes artesanals.
Per la seua part, Sort va aco-
llir ahir i abans d’ahir el seu
típic ball infantil dels rigodons,
en què els nens de la localitat

van ballar vestits amb peces
de roba tradicionals del poble.
Desenes de persones van acu-
dir a la residència Àngel Se-
rafí Casanovas per presenciar
l’acte.

AJUNTAMENT DE SORT

Els veïnsdeBioscaelaboren una
estelada ambmés de 80.000nusos
Els veïns de Biosca van elaborar ahir una estelada durant
un dels actes de la festa major del poble. La bandera, feta
amb més de 80.000 nusos, onejarà al campanar de la loca-
litat.

SOCIETATGent

ÒSCAR MIRÓN

Catherine Zeta
Jones i Michael
Douglas es divorcien

Catherine Zeta-Jones i Mi-
chael Douglas es van divor-
ciar després de tretze anys de
matrimoni, segons assegura
la revista anglesa Star. La
llarga relació ja havia traves-
sat per moments durs, entre
els quals el càncer de gola
que va tindre a l’agost del
2010 el reconegut actor. Du-
rant aquell període, Douglas
va estar recolzat en tot mo-
ment per la seua esposa.

L’actriu, que també va pa-
tir molt amb la malaltia del
seu marit, va recaure en la

seua bipolaritat i va ser in-
gressada el maig passat per
tractar-se en un centre espe-
cialitzat.

A més, el fill de l’anterior
matrimoni de l’actor amb Di-
andra, Cameron, està sotmès
a una condemna per tràfic i
possessió de drogues. La su-
ma de tots aquests moments
i els canvis d’humor de l’ac-
triu, a causa de la seua ma-
laltia, podrien haver sigut els
causants del final de la rela-
ció segons va publicar ahir la
revista Star.

Imatge d’arxiu deMichael Douglas i Catherine Zeta-Jones.
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