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El dissenyador lleidatà Custo
juga amb la combinació de tei-
xits, colors i formes a tall de
puzle, a la recerca de “sofisti-
cació, creativitat i contempora-
neïtat” en la seua col·lecció pri-
mavera estiu 2016 que va pre-
sentar ahir en la 080 Barcelo-

na Fashion a l’Estadi Olímpic.
El títol de la col·lecció, Slow
food, ha estat escollit amb iro-
nia per reivindicar l’elaboració
pausada en un món accelerat,
va explicar Dalmau, i això es
va apreciar en els nous dissenys
“made in Spain”, amb una pa-

leta de colors més àmplia i tons
molt més àcids i barrejats. Blon-
des o malles amb motius geo-
mètrics o florals es combina-
ven i, per atenuar l’empatx vi-
sual, es concentraven en fal-
dilles i vestits curts i rectes, amb
serrells.

A mesura que avançava la
desfilada, les faldilles es van
allargar i es van fer vaporoses
i també van aparèixer panta-
lons, curts, mitjans i combinats
amb tops. En total, 73 looks,
58 per a dona i 15 per a home
molt marca de la casa.

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Decidiu basant-vos en fets. Afrontareu
oposició si sou massa exigents o tos-

suts. Poseu més esforç en la millora personal en
lloc de simplement criticar els altres.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Feu plans per viatjar allà on us inspi-
reu. Considereu revisitar passatemps,

gent i coses amb què gaudiu. Intenteu guanyar
diners extra fent una cosa que us agradi.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu canvis quemillorin la situació a ca-
sa. Busqueu projectes que us donin

més llibertat. En qualsevol canvi, el més impor-
tant és mantenir-vos fidels a vosaltres mateixos.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No sentiu que heu de decidir tot se-
guit. El temps està de part vostra i les

etapes de desenvolupament del que trieu seran
fonamentals per ajudar-vos a assolir les metes.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Podeu fer moviments professionals pe-
rò per les raons correctes. No deixeu

que les emocions decideixin per vosaltres. Es
destaca l’amor.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Feu plans i compliu-los. No perdeu
temps debatent el que voleu fer. Bar-

regeu feina amb plaer i estigueu a punt per
avançar.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Anoteu-vos en qualsevol activitat, es-
deveniment o causa que us interessi.

Val més sortir de la casa i evitar gent malhumo-
rada que pugui anar buscant brega.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Seguiu endavant i nomireu enrere. Po-
seu la confiança en les vostres percep-

cions i esforços en els plans i projectes que us
estimulin.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Atraureu l’atenció i fareu canvis posi-
tius si parleu gaire sobre la forma com

voleu que es desenvolupin les coses. Podeu
aconseguir guanys a casa i a la feina.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Escolteu amb atenció i observeu com
responen els altres. Col·laborar amb al-

gú que té molta personalitat us dissuadirà de
prendre acords amb una societat.

AQUARI 20-I / 18-II.
Teniu idees brillants i una forma efec-
tiva d’identificar la manera correcta

d’avançar. La vostra presentació dinàmica inspi-
rarà relacions i portarà canvis positius.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Participeu de funcions comunitàries
que us permetran utilitzar els talents i

habilitats. Com menys temps passeu tractant
amb relacions conflictives, millor.

SOCIETATGent

ÁNGEL LEÓN

Homenatge als
sacerdots deRufea
per Sant Pere

Els feligresos de Sant Josep de la partida de Ru-
fea de Lleida van participar en l’homenatge
als sacerdots que han oficiat misses en aquesta
capella, en un acte organitzat per l’Associació
de JubilatsArques de Rufea el dia de Sant Pere.

Custo reivindica
lamoda‘slow’
en la seua nova
col·lecció

Una ampliada paleta de colors, amb tonsmés àcids i barrejats, i la combinació de teixits protagonitzen les noves propostes que Custo va presentar ahir a Barcelona.

COMUNICACIÓ ALBA

Colònies deQuàlia
a la Vall deBoí
amb 54 nens

La casa de colònies a laVall de Boí de l’Asso-
ciacióAlba acull 54 nens en l’estada que orga-
nitza el servei de projectes educatius Quàlia.
Com a valor inclusiu, dos persones amb disca-
pacitat donen suport a monitors i cuina.
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