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La senyora

Ángeles Costa Lasierra
“La yaya”

Vídua de Francesc Serra Mir

Ha mort cristianament als 91 anys.

(A.C.S.)

Tota la família i amics que t’estimen sempre et recordaran.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.00 hores, al santuari de Santa
Teresina.

Lleida, 30 d’abril del 2012

La senyora

PepitaViladrosa Cuadros
Ha mort cristianament als 74 anys.

(A.C.S.)

El seu fill, David, i família assabenten de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc
avui, a les 16.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

Lleida, 30 d’abril del 2012DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4.

Espanya es va gastar en quatre anys 770
milions d’euros per poder emetre CO2

CONTAMINACIÓCONSUM

❘MADRID ❘ Espanya es va gastar la
legislatura passada 770 mili-
ons d’euros per poder emetre
CO2 i es va convertir així en el
segon país, després del Japó,
que més drets d’emissió de di-
òxid de carboni va comprar a
causa de l’alt consum energè-
tic del seu transport, ciutadans
i llars.Així ho va informar el
secretari d’Estat de MediAm-

bient, Federico Ramos, després
de recordar que els països sig-
nants del protocol de Kyoto te-
nen assignada una quota i si la
superen han de comprar drets
d’emissions per esmorteir l’ex-
cés.

Actualment, el preu de la to-
na de CO2 està a 7 euros. Se-
gons va indicar Ramos, el nou
Govern pretén fer un gir i in-

vertir en aquells projectes que
fomenten l’eficiència energè-
tica i la reducció d’emissions.
Així mateix, el pressupost per
a aquest any de compra
d’emissions és de 42 milions.
A través del recentment cre-
at fons de carboni, el Govern
pretén incentivar aquelles em-
preses i projectes que fomen-
tin la reducció de CO2.

Presenten a Sort el llibre ‘Maleïda terbolina’
❘ SORT ❘ La Biblioteca Pública de Sort va acollir ahir la presen-
tació del llibreMaleïda terbolina, de Josep Mitjana Berdié,
per a qui és la primera incursió en la narrativa. L’obra con-
té fotografies i il·lustracions de gran interès. Unes 60 perso-
nes van assistir a l’acte de presentació.

La reina Sofia viatja uns dies aWashington

❘ WASHINGTON ❘ La reina Sofia és aWashington per passar uns
dies amb la seua filla, la infanta Cristina, el seu marit i els
seus néts, en ocasió del desè aniversari de Miguel Urdanga-
rin, tercer fill dels ducs de Palma, que tindrà lloc avui. La rei-
na Sofia va viatjar dissabte i s’hi estarà tres dies.

La Primitiva deixa 26milions d’euros a Jaén

❘ BAEZA ❘ Un guanyador de la localitat jaenesa de Baeza cobra-
rà un total de 26,16 milions d’euros per un premi de pri-
mera categoria del sorteig del Gordo de la Primitiva ce-
lebrat ahir. El bitllet segellat a l’administració número 2 de
Baeza és l’únic bitllet premiat amb el primer premi en el sor-
teig, la combinació del qual va ser 6, 22, 23, 29 i 49.

Acomiaden una professora per ensenyarmassa

❘ ANDORRA LAVELLA ❘ L’Escola Espanyola d’Escaldes-Engordany
ha obligat a marxar una professora de P4 perquè els 11 alum-
nes, tot i tindre 4 anys, ja saben llegir, sumar i restar i comen-
cen a escriure. S’ha basat en un informe d’un inspector de
Madrid que diu que el nivell dels alumnes és massa alt per
al seu desenvolupament curricular.

Barcelona opta a ser seu de l’organismede l’aigua

❘ BARCELONA ❘ Barcelona ha presentat la seua candidatura per
acollir la seu permanent de l’Aliança de Societats dels Ope-
radors Globals d’Aigua (GWOPA), un organisme creat pel
consell assessor de l’ONU per promoure la col·laboració en
la gestió de recursos hídrics.

Escorcollen la casa del dictador argentí Videla

❘ BUENOS AIRES ❘ El domicili del dictador argentí JorgeVidela va
ser escorcollat divendres i dissabte i es van confiscar docu-
ments vinculats amb crims de lesa humanitat.

Rosendo Manrique
Resaltado


