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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Participeu en esdeveniments que con-
dueixin a exhibir el que teniu per oferir. 

Establir un estàndard alt us donarà un lloc im-
portant en l’ordre jeràrquic.

TAURE 20-IV / 20-V.
Tracteu les situacions emocionals amb 
intel·ligència i amb un pla ben pensat. 

No penseu tant en el que fan els altres quan us 
hauríeu de preocupar per vosaltres.

BESSONS 21-V / 20-VI.
No deixeu que el que succeeix en la 
vostra vida personal interfereixi amb 

les vostres metes professionals. Mantingueu-vos 
enfocats i ocupeu-vos d’avançar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Demaneu favors i marqueu una dife-
rència amb el resultat d’un projecte que 

us concerneix. L’oportunitat d’exhibir els vostres 
talents resultarà en respostes positives.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No vacil·leu a produir canvis que us 
posaran en una bona posició professi-

onal. Un augment de la reputació produirà noves 
oportunitats positives.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
S’haurien de mirar acuradament i posar 
fi a les inversions, assumptes de salut i 

legals. No sentiu la necessitat de fer les mateixes 
coses que els altres.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Quan tracteu amb societats heu de se-
guir el cor i el cap. No deixeu que ningú 

us empenyi a coses que posin tensió en les vos-
tres relacions o benestar físic.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Desenvolupeu situacions relacionades 
amb la feina i diners i tindreu l’oportu-

nitat de fer canvis d’últim moment. Els contractes 
no seran el que semblen.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Sorgeixen viatges, comunicació i edu-
cació. Inscriviu-vos en coses educatives 

que incloguin gent que té quelcom per oferir. 
Compartiu les idees. Es destaca el romanç.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Qüestioneu qualsevol cosa que us causi 
dubtes. És millor tenir tota la veritat 

abans de prendre compromisos amb alguna cosa 
o algú que probablement us decebi.

AQUARI 20-I / 18-II.
Cuideu-vos dels assumptes de relacions 
per poder avançar pacíficament. Treba-

llar al costat d’algú especial us ajudarà a poder 
superar qualsevol problema que tingueu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Aneu amb compte com tracteu els al-
tres. Si no jugueu net algú us qüestio-

narà. Mireu bé què implica una aliança d’empre-
ses i quines són les vostres capacitats.

La gala del MET 
de Nova York, 
plena de color  
i innovació
L’any passat va 
recaptar 13,4 milions

❘ NOVA YORK ❘ El color, la imagina-
ció i la sensualitat es van apo-
derar dilluns de la catifa roja 
de la MET Gala, organitzada 
pel Museu Metropolità de No-
va York. Aquest any va retre 
homenatge a la dissenyado-
ra Rei Kawabuko, de la firma 
Comme des Garçons, consi-
derada una de les influències 
més grans del món de la moda 
durant més de 50 anys.

Una de les estrelles de la 
nit va ser la cantant Rihanna 
que, fidel a la temàtica de la 
nit, va lluir un vestit de Com-
me des Garçons. També va 
destacar la filla de Melanie 
Griffith, Dakota Johnson, 
amb un vestit negre de Gucci 
i la model i actriu Cara Dele-
vingne, que va acudir-hi amb 
el cap rapat i pintat amb esprai 
platejat a conjunt amb el seu 
vestit de Chanel. L’objectiu de 
la MET Gala és recaptar fons 
per a l’Institut de Vestuari del 
Museu Metropolità de Nova 
York, que l’any passat va acon-
seguir recaptar 13,4 milions 
de dòlars.

EFE

La cantant Rihanna porta un vestit de la firma Comme des Garçons.

Exposició ‘Participació i Voluntariat’ al 
Centre Cívic del Secà de Sant Pere
El Centre Cívic del Secà de Sant Pere va inaugurar ahir 
l’exposició La Participació i el Voluntariat, organitzada 
per la Paeria, amb motiu del Dia Internacional del Vo-
luntariat. L’exposició es podrà visitar fins al 19 de maig.

ÒSCAR MIRÓN

COLLEGI EPISCOPAL DE LLEIDA

El Col·legi Episcopal organitza un  
dinar de convivència a Butsènit
Les famílies del Col·legi Episcopal es van reunir diumenge 
passat en el 44è Aplec de les Famílies a Butsènit entre la 
natura per gaudir d’un dinar de convivència acompanyat 
de la música de Labanda i l’Esplai Epis.

La Biblioteca de Lleida inaugura la mostra 
d’Antisida ‘Tapissos dels Noms’
La Biblioteca Pública de Lleida va inaugurar ahir Tapissos 
dels Noms, una exposició organitzada per l’Associació 
Antisida de Lleida que pretén fomentar la igualtat i eli-
minar l’estigma associat al VIH.

LLEONARD DELSHAMS

Entrega de premis del VIII 
St. George’s Writing 
Competition de Lleida

L’acadèmia English Study 
Centre de Lleida ha celebrat 
l’entrega de premis del seu tra-
dicional St. George’s Writing 
Competition, un concurs lite-

rari que pretén motivar l’es-
criptura en llengua anglesa. 
El guanyador del Súper Premi 
d’aquesta VIII edició va ser Jo-
an Saló Dolcet.

ENGLISH STUDY CENTRE


