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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
El passat pot ensenyar-vos molt si re-
flexioneu sobre experiències similars a 

les quals us enfronteu avui. La cautela és el millor 
mètode quan tracteu amb algú.

TAURE 20-IV / 20-V.
Un petit canvi marcarà una gran dife-
rència. No permeteu que la tossuderia 

s’interposi entre vosaltres i el que voleu. La co-
municació portarà solucions.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Poseu més esforç en la forma en què us 
veieu i sentiu. Busqueu una activitat 

física que us interessi, uniu-vos a un grup d’aten-
ció plena online i implementeu una dieta.

CÀNCER 21-VAIG VEURE / 22-VII.
Feu-vos escoltar i es produiran canvis 
positius. Compartir emocions no és un 

signe de debilitat; demostra que sou apassionats 
per alguna cosa que voleu dur a terme.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un canvi d’últim minut pertorbarà el 
dia si no teuniu un pla de suport. Al 

prendre una decisió, escolteu al vostre cor. Sigueu 
els líders, no els que rebeu les ordres.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Us encoratjaran a fer un canvi. Conside-
reu el que comporta i la millor manera 

de passar d’una situació a una altra. Protegiu la 
salut, els actius i la informació personal.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Mostrar més simpatia us ajudarà a con-
vèncer els altres per creure en el que 

teniu per oferir, però posar-vos en acció us por-
tarà recompenses molt més grans.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Apreneu sobre la marxa, feu preguntes, 
formuleu plans i interactueu amb les 

persones que poden ajudar-vos a avançar. Acon-
seguireu informació privilegiada.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Un pla agressiu per millorar la situació 
domèstica us ajudarà a ser més produc-

tius. Calculeu quant costarà i comenceu a plani-
ficar la millor manera de millorar-lo.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Tingueu en compte els avantatges i 
desavantatges de modificar la vostra 

forma de vida. Assegureu-vos d’estar mateix lloc 
que algú que estimeu i teniu a prop.

AQUARI 20-I / 18-II.
Passeu més temps assegurant-vos que 
la vida personal estigui en ordre i que 

les persones amb qui viviu estiguin contentes. 
Intenteu ser més propers.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Assegureu-vos del que és tendència i 
trobareu la manera d’aprofitar les vos-

tres habilitats. Parleu més i convencereu els altres 
perquè participin en els vostres plans.

La directora Carme Portaceli, primera dona al 
capdavant del Teatre Nacional de Catalunya
La directora valenciana Carme Portaceli serà la primera 
dona a dirigir el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en 
els seus 25 anys d’història després de ser escollida pel 
consell d’administració del teatre dilluns passat.

EFE

Demanen vuit anys de presó per al marit 
d’Ana Rosa Quintana pel ‘cas Villarejo’
La Fiscalia Anticorrupció demana vuit anys de presó per 
a l’empresari Juan Muñoz, marit d’Ana Rosa Quintana, 
per contractar l’excomissari José Villarejo per obtenir 
informació reservada per pressionar un exsoci.

Joieria de Tàrrega a la 46a edició del  
premi de teatre Margarida Xirgu
L’actriu Anna Sahun va recollir dilluns al vestíbul del 
Mercat de les Flors de Barcelona el 46è premi de teatre 
Memorial Margarida Xirgu. El guardó, un anell, va ser 
dissenyat per la joiera de Tàrrega Anna Puig.

ACN

Localitzen el cos de l’actriu Naya Rivera després de cinc dies de recerca
La policia del comtat de Ventu-
ra, a Califòrnia, va confirmar 
dilluns la mort de l’actriu Naya 
Rivera després d’identificar el 
seu cos al llac on va desaparèi-

xer dimecres passat quan va 
sortir a navegar amb el seu fill 
de quatre anys. Rivera va llogar 
una barca d’esbarjo i un segon 
vaixell va localitzar el menor 

sol i adormit sobre l’embarcació 
amb una armilla salvavides. Pel 
que sembla, l’actriu de Glee va 
morir salvant el petit dels cor-
rents del llac Piru.

EFE

Setanta donacions de sang a la Seu
Més de setanta persones van 
participar dilluns en la campa-
nya de donació de sang al centre 
cívic El Passeig de la Seu d’Ur-
gell. Concretament, es van dur 
a terme 73 extraccions de sang 

i sis de plasma. D’altra banda, 
el Banc de Sang i Teixits de Ca-
talunya va animar la ciutadania 
a donar sang davant de la caigu-
da de reserves durant els mesos 
d’estiu. Asseguren que la cam-

panya estival coincideix amb 
la desescalada de la pandèmia 
i la represa de les operacions als 
hospitals, per la qual cosa calcu-
len que es necessitaran 35.000 
donacions fins a l’agost.

RÀDIOSEU

El punt d’extracció instal·lat dilluns al centre cívic El Passeig de la capital de l’Alt Urgell.
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