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Els seus fills, Lourdes i Pere, David i Marianela, Irene i Christian; néts, Sergi
i Sira; la jove Iris; germans, cunyats, nebots, cosins, família tota i les raons
socials Equip Sostre SLU i Lladós Arquitectes SLP.

En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa
que tindrà lloc avui dilluns, dia 7, a les 17.00 hores, a l’església parroquial
d’Esterri de Cardós, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

Lleida, 7 de maig del 2012DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1.

El magnat d’Eurovegas
visita terrenys a Alcorcón
Fugaç visita a Madrid de Sheldon Adelson en jet privat

LLEURE INFRAESTRUCTURA

AGÈNCIES
❘ALCORCÓN ❘ El magnat nord-ame-
ricà SheldonAdelson va fer ahir
una visita fugaç, de només unes
hores, aAlcorcón per conèixer
els terrenys que la Comunitat
de Madrid ha ofert per allotjar
el seu complex de lleure, però
no va visitar altres ubicacions
possibles per a Eurovegas:Val-
decarros, a Madrid, i Barcelo-
na.

Fonts del Govern regional
van explicar queAdelson va ar-
ribar a Madrid procedent d’Is-
rael i que només hi va estar
unes hores, el temps just per
conèixer els terrenys d’Alcor-
cón on es podria ubicar Euro-
vegas i per reunir-se amb em-
presaris madrilenys.

En la seua breu visita,Adel-
son i la seua esposa, Miriam
Ochsorn, van estar acompa-
nyats pels consellers madrilenys
d’Economia i deTransports, Per-
cival Manglano i Pablo Cavero,
respectivament; per l’alcalde
d’Alcorcón, David Pérez, i pel
president de Promomadrid, Je-
sús Sainz. Segons aquestes

fonts, només va voler visitar
aquests terrenys (no va anar a
Valdecarros, a la zona sud-est
de la capital) i no va confirmar
quan anunciarà on s’ubicarà el
seu complex d’hotels, conven-
cions i casinos, tot i que sí que
va dir als representants del Go-
vern regional que vol prendre
la decisió ràpidament.Tant Ma-

drid com Catalunya han nego-
ciat durant mesos amb l’empre-
sari nord-americà. De fet, el
passat 1 d’abril, tant Percival
Manglano com el conseller ca-
talà deTerritori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, van visitar Las
Vegas per exposar aAdelson
les qualitats de les seues pro-
postes.

El magnat de Las Vegas Sheldon Adelson.
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Nova edició delmercat De l’Hort a Taula
❘ LLEIDA ❘ Una trentena de parades es van instal·lar ahir a la pla-
ça Sant Joan en una nova edició del mercat De l’Hort aTau-
la.Aquest mercat posa a l’abast del consumidor productes
lleidatans com ara carns, formatges, fruita i verdura.
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El col·legi Santa Anna celebra l’English Day
❘ LLEIDA ❘ El col·legi SantaAnna va celebrar divendres la quar-
ta edició de l’English Day. En aquesta jornada, els estu-
diants van efectuar totes les activitats en anglès. Els Jocs Olím-
pics del 2012 van centrar les activitats de l’English Day, que
van incloure una flashmob i una cerimònia de cloenda dels
Jocs Olímpics, que va comptar amb la presència del ciclis-
ta Sergi Escobar, que va adreçar unes paraules als estu-
diants.

Cinc lleidatans guanyen un premi de cultura xinesa

❘ LLEIDA ❘ L’acadèmia d’idioma i cultura xinesa Pinyin Lleida
va ser la vencedora dissabte passat de la final estatal del curs
pont per a alumnes de secundària que convoca l’ambai-
xada xinesa a Espanya. Els lleidatansAlbert Garcia, Maria
Muntanya, Joan Josep Garcia,Alba Charles i Lourdes Cor-
nella representaran Espanya a la final mundial que tindrà
lloc el pròxim 8 de juliol a la Xina.

Festa de l’associació d’empreses d’automoció

❘ TORRELAMEU ❘ L’Associació Provincial d’Empreses d’Automo-
ció va celebrar ahir la festa anual, que va reunir unes 250
persones. El tinent d’alcalde de la Paeria Rafael Peris va acu-
dir al dinar, que va tindre lloc a les instal·lacions d’un antic
molí restaurat aTorrelameu.A la festa hi van acudir socis de
l’entitat, que està presidida per Josep Lamolla i compta amb
500 empreses del sector de l’automoció.
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