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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Si observeu el que altres diguin o facin,
aprendreu. Amplieu les habilitats en la

forma que pugueu. No deixeu que la frustració
us porti a prendre una decisió precipitada.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Recarregar la llista de coses per fer us
fa quedar malament i aconseguir poc.

Reservar temps per disfrutar de la companyia
d’un ésser que estimeu us estimula.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Les millores a casa sumaran confort.
Expresseu intencions però no espereu

que us ofereixin ajuda. La satisfacció aconsegui-
da treballant pel vostre compte valdrà la pena.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Mantingueu la calma i no deixeu que
les coses petites es transformin en dis-

puta. Poseu l’esforç a treballar per millorar en
lloc de mirar de canviar els altres.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Concentreu-vos en les tasques, els di-
ners i a fer alguna cosa amb què disfru-

teu perquè sigui una feina lucrativa. Que no us
pressioni qui vulgui gratificació immediata.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sociabilitzeu amb un grup de gent que
us sembli interessant. Penseu en can-

vis personals que us agradaria fer i trobeu la for-
ma de no superar el pressupost.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
La confusió emocional us atura si us
rendiu a gent exigent. Feu el que se us

doni millor i no us preocupeu tant pel que pu-
guin pensar els altres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Reunir informació o aprendre noves
habilitats us estimula per comprovar

una direcció que no sols us interessi, sinó que
tingui el potencial de portar-vos més diners.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Les habilitats us ubiquen en posició
d’assolir les metes, però és la vostra

responsabilitat decidir entre fer una feina es-
tel·lar o només una d’adequada.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Afloren emocions respecte d’una rela-
ció i les decisions que heu de prendre.

Mireu de trobar un terreny comú que us perme-
ti complaure a tothom, vosaltres inclosos.

AQUARI 20-I / 18-II.
Concentreu-vos en el que pugueu fer
per millorar les relacions amb altres.

Col·laborar amb persones de talent us portarà
canvis positius.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Vénen canvis respecte de com us gua-
nyeu la vida. És hora demostrar el que

tingueu per oferir i seguir un pla que us assegu-
ri prou per cobrir les necessitats.

DownLleida firma un conveni de
pràctiques laborals ambelgimnàsRoyal
L’associació Down Lleida va firmar ahir un conveni de
pràctiques laborals amb el gimnàs Royal de Balàfia, en el
marc del programa INTEGRA XXI, perquè els membres
de Down treballin a les seues instal·lacions esportives.

HOSTALERIA DE LLEIDA

LaBarcelonadels anys 60 s’exposa a l’IEI fins al setembre
Els fotògrafs Narcís Darder i Ri-
card Duran exposaran els seus
retrats de la Barcelona dels anys
seixanta des de dos mirades afi-
cionades coetànies i molt sem-

blants a la sala Muntaner de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs fins
al dia 13 de setembre.Tant Dar-
der com Duran van fer una fo-
tografia documental i testimo-

nial del tardofranquisme de Bar-
celona, però també van jugar
amb les tècniques expressives i
compositives d’influències eu-
ropees i americanes.

STEFI GABRIELLE

DOWN LLEIDA

Dos cursosde cuina a Lleida permeten
trobar feina a 26 aturats

Casal d’estiu d’anglès a Golmés
Golmés acull des de finals de
juny un dels únics casals d’estiu
íntegrament en anglès de la pro-
víncia de Lleida. Uns 240 nens,
d’entre 3 i 12 anys, gaudiran al
llarg de tot l’estiu d’aquesta pro-

posta organitzada per l’empre-
sa Fun & Learn.

Monitors nadius del Regne
Unit i dels Estats Units són els
encarregats d’organitzar les di-
ferents activitats del casal, per

la qual cosa els petits tindran
una“immersió total” en la llen-
gua, segons afirma el responsa-
ble de l’empresa, Cesc Coll. Les
activitats es porten a terme ma-
tí i tarda.

Hostaleria de Lleida ha impartit dos cursos de cuina a 29
aturats, dels quals 26 ja han trobat feina en el sector. Els
cursos han sigut el d’operacions bàsiques de cuina, de 350
hores, i de cuina de 810 hores.

SOCIETATGent

Joves delRavalparticipen en un
campde treball al Pallars Sobirà
Uns 20 joves, d’entre 16 i 20 anys, participen en un camp
de treball al Pallars Sobirà. Els nois del Casal dels In-
fants del Raval de Barcelona faran treballs de manteni-
ment de diversos boscos i camins.

Nens participants del casal d’estiu a Golmés, al costat d’alguns dels monitors.
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