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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.

Mantingueu el vostre missatge simple, 
directe i fàcil de comprendre. Prepa-

reu-vos per allunyar-vos de qualsevol que busqui 
una baralla o l’oportunitat de criticar-vos.

TAURE 20-IV / 20-V.

Presteu atenció a les responsabilitats i 
no deixeu res a l’atzar. Mireu el cost 

involucrat abans d’emprendre un projecte que 
presenta obstacles potencials.

BESSONS 21-V / 20-VI.

Compliu les promeses i guanyareu apro-
vació. Ateniu-vos a la veritat i declineu 

respectuosament involucrar-vos amb qualsevol 
que asseguri fer coses impossibles.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.

No us preocupeu per alguna cosa que 
no podeu canviar. Deixeu-la de banda 

i apreneu de l’experiència. Presteu atenció al que 
podeu fer per millorar la vostra vida.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

La bona salut us aixecarà l’ànim i us 
encoratjarà a contribuir a fer que el món 

que us envolta funcioni. Es recomana un enfo-
cament realista als assumptes monetaris.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

Si no aneu amb compte, algú us seduirà 
perquè feu alguna cosa que no és eco-

nòmicament viable. Si voeu ajudar, oferiu temps 
o serveis, no els vostres diners.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Els resultats que obtindreu d’alguna 
cosa seran impressionants i us donaran 

un avantatge competitiu quan estigueu davant 
d’algú que sempre està disposat a superar-vos.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

No limiteu el que podeu fer. Poseu la 
mira en la destinació que trieu i no us 

detingueu fins a estar satisfets amb els resultats. 
Teniu oportunitats sorprenents.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

No doneu res per segur. Verifiqueu la 
informació abans de comunicar-la. Pro-

tegiu la reputació i les relacions significatives. 
Trieu la disciplina i la força de voluntat.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

La ira no ajudarà en una situació que 
encareu amb un amic. Pareu un mo-

ment per repensar l’estratègia i trieu donar als 
altres la mateixa llibertat que voleu tenir.

AQUARI 20-I / 18-II.

Un canvi que fareu a casa us donarà 
espai per fer alguna cosa creativa. Poseu 

l’energia on convé; convertireu allò de què gau-
deix en un passatemps lucratiu.

PEIXOS 19-II / 20-III.

Solucioneu els assumptes vosaltres si 
no confieu que algú faci les coses com 

voleu. Els fets i la veritat marcaran la diferència 
en el resultat de les coses.

EFE

Julia Navarro publicarà la nova novel·la,  
De ninguna parte, el proper 26 d’agost
La nova novel·la de Julia Navarro, que tindrà per títol 
De ninguna parte, veurà la llum el proper 26 d’agost. La 
novel·la narra el viatge de dos homes en la recerca de la 
seua identitat entre el Líban, Israel i Europa.

Fangoria publica nou EP, Existencialismo 
pop, i anuncia dates tancades per a la gira
Fangoria torna amb nou EP sota el braç, Existencialismo 
pop, i amb gairebé una desena de dates tancades per a una 
gira per Espanya. Aquest treball tornarà a tenir material 
propi i inèdit, cosa que no passava des del 2017.

EFE

Els veïns de Berga surten al carrer malgrat la suspensió de la Patum
Per segon any consecutiu, la 
ciutat de Berga va suspendre la 
seua festa més emblemàtica, la 
Patum. Ahir hauria hagut co-
mençat amb els primers salts a 

la plaça de Sant Pere, però en 
lloc d’això es va substituir per 
una plantada de comparses. 
Malgrat les limitacions, els ciu-
tadans no es van quedar a casa 

i ja des d’ahir van sortir als car-
rers de la localitat per visitar els 
elements de la festa, encara que 
aquesta vegada sense música ni 
moviment.

ACN

Premis per a alumnes ‘arquitectes’
Roger Garcia, de l’Institut Joan 
Brudieu de la Seu d’Urgell, va 
resultar guanyador dels Premis 
COAC per a Treballs de Recer-
ca d’Estudiants de Batxillerat 
de l’Alt Pirineu i Aran del curs 

2020-2021 pel seu treball Itine-
rari geològic urbà per a la Seu 
d’Urgell. El primer accèssit s’l 
va endur Els moviments migra-
toris i eth besonh d’abordar-les 
des d’ua perspectiva umanità-

ria, de l’alumna Lin Boya, de 
l’Institut d’Aran, i el segon ac-
cèssit va ser per a Ciutats intel-
ligents per al canvi climàtic, de 
David Escolà, del Pere Borrell 
de Puigcerdà.

COAC

Els guanyadors posen a la Delegació del Pirineu del COAC, on es van entregar els premis.

Kiko Veneno anuncia 
que el disc Hambre 
sortirà el 21 de juny

El cantant Kiko Veneno pu-
blicarà el seu nou disc, Ham-
bre, el 21 de juny. Inclou deu 
temes, dels quals ja es conei-
xen tres (Hambre, Días ra-
ros i Luna nueva) i és el seu 
tretzè àlbum. Aquest treball 
creat en el confinament, és 
“hereu” de Sombrero eruc-
to, distingit com a millor àl-
bum de l’Estat el 2019 per 
Rockdelux.

PROMOSAPIENS


