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Un estudi diu que Lleida necessita
més comunicacions.

Condemna de 70 anYs a un Pres de
Ponent que va violar una dona.
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UNIVERSITAT OCUPACIÓ

eida constaten
cs

imetges

en Màrquett^tq]lY"
sobretot programadors i també enginyers elèctrics i graduats
291 llocs de feina
centenar de firmes i entitats ofereixen a la fira udl{reball

lafin Udt-Treball?
<He

vingut

amb uns
companys
per informar'
me icrec

que pot ser
interessant. Als docents
els interessa que

sapiguem llengües
estrangereo.

MARIA n¡nnQuÈs
I LLEIDA

Per què ha vingut a

lEls informàtics, sobretot

MARIONA. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
<<Vinc a

tirar

currículums
i he contactat
amb quatre
empreses.
Crec que

ball als camPus de C.aPPont

aquesta fira està
molt bé per ajudar
els que finalitzem
els estudis.>

i

dAsrònoms.
Eis titulats més buscats aquest

RAMON. ENGINYERIA MECÀNICA

<<Busquem

i Enginyeria Agrària, Pe¡ò-la

titulats d'ADE,

majõriade représentants de les

empresarials i

enginyeria. La

CONTACTE

nostra empresa

Encara que hi va haver Poca

afluència de joves, aquests
celebren poder tenir
contactes amb emPreses

va creixent

i

contínuament
contractem
gent. Ens ínteressa

ertuai"nt, i.graduats paisegen i pregunten

a les empreses i

entitats

a la

fira'

oràctiques curiiculars i extraäurricúlars. I-loferta més amPla

fira.
Aouest anv, el certamen va
oferfi297ttocs ae trebPll (que

a la

nir pei primera vegada, més
de s'eixailta són de Ponent; una

i
oresents tota mena de sectors.

'Eldi^t6,es Portarà

va donar la Possibilitat de fer

PILAR I MONTSE.TAURUS GROUP

de les quals trenta-cinc van ve-

,,

es

ser aquí.>

a

terme al

però sobretot que
t¡nguin ganes de
treballar. És imPortant
saber idiomes>.
IMMA. SU5T. AGRO SOLUTIONS

campus d'Igualada.

SANITAT
EQU¡PAMENTS

estatalper
evitar la falta de
Pla

les firetes obren
les portes al nou
recinte de I'HíPio

medicaments
El ministeri de Sanitat i les comunitats autòI MADRID I

El nou recinte firal va
obrir ahir les Portes amb motiu
de l'inici de les Festes de Maig,

I LLEIDA I

oue comencen avui' Els

firaitrimestre d'aquest any Per
garantir el subministrament

räs estrenen aixíelnou esPai de
I'antiga Hípica, que l'ajuntament
va hãbilitár després d'haver es-

áe medicaments essencials

etmaels va
raires
van assegurar que preveuen
fer diversos esdeveniments a
l'espai al llarg de I'anY com ara

concerts o esPectacles.

i

que preveu també la revisió
de les sancions a les tarma-

enun

Els

portes de les atraccions'
firaires es van instat.lar dissabte passat i ahir van obrir les

macs amb mesures concretes.

