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La senyora

Pilar Badia Ricart
Vídua de Ramon Guiu Altimir
Ha mort cristianament als 77 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Antonio i Dolors, Blanca i Òscar; nétes, Laura, Montse i Alba;
germanes, Lluïsa, Carmen i Pepita; cunyats, Tonet, Paquito, Andreu i Montse;
nebots, cosins i família tota.

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, dia 10, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori
Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

Lleida, 10 de maig del 2012DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6.

Els termòmetres superen
els 30 graus al pla de Lleida
Les temperatures pugenmés de cinc graus en 24 hores

METEOROLOGIAPLENAPRIMAVERA
EDGAR ALDANA

REDACCIÓ

❘LLEIDA ❘ La predicció meteorolò-
gica sobre la pujada de les tem-
peratures es va complir final-
ment ahir, amb l’ascens del
mercuri per sobre dels 30 graus
en municipis del pla comAito-
na iAlcarràs. Després de dos
dies de pluges intermitents, la
calor va arribar ahir amb força
a les comarques del Segrià, l’Ur-
gell, el Pla d’Urgell, la Nogue-
ra i la Segarra. Les temperatu-
res també van pujar a les co-
marques del Pirineu, tot i que
les màximes van ser més suaus
que a la resta de la província.

Alguns dels registres més des-
tacables són els d’Alcarràs (32,2
graus de temperatura màxima),
Lleida (30 graus a l’estació me-
teorològica situada al barri de
la Bordeta),Tàrrega (30,1 graus)

o Mollerussa (29,8).Aquestes
temperatures suposen uns cinc
graus més que les registrades
dimarts.

Al Pirineu es van superar els
25 graus a gairebé totes les co-
marques. Per exemple, a la Seu
d’Urgell (25,1), Sort (26,1) i fins
i tot aVielha (25,1),mentre que
a les cotes més altes del Piri-
neu, els termòmetres només
van arribar als 15 graus centí-
grads.

Per als pròxims dies, es pre-
veu que una massa d’aire ca-
lent d’origen nord-africà sigui
responsable d’un ascens de les
temperatures en més de 10
graus en relació amb les de la
setmana passada a gairebé tot
Espanya, tot i que ambmés for-
ça a la meitat sud de la Penín-
sula.

MÀXIMESD’AHIR

Aitona 30,9

Alcarràs 32,2

Lleida (Bordeta) 30

Mollerussa 29,8

Tàrrega 30,1

Castelldans 29,6

Cervera 28

La Seu d’Urgell 25,1

Sort 26,1

Vielha 25,1

Lac Redon (Aran) 12

La Pobla de S. 28,4

LOCALITAT GRAUS

Els xopsplorenborrissol■ La calor després d’un parell de dies de pluja va accentuar ahir la càr-
rega de borrissol dels pollancres, pròpia dels dies de primavera.Tot i que és molest, el borrissol
dels xops no provoca al·lèrgia i dura uns quinze dies.

El Govern visita les instal·lacions de Troballes
❘ LLEIDA ❘ El delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré,
va visitar ahir les instal·lacions de l’associació d’inserció
sociolaboralTroballes, que recentment ha estat declarada en-
titat d’utilitat pública per la conselleria de Justícia.

Telefónica llança almercat unWhatsApp propi

❘ MADRID ❘Telefónica Digital va anunciar el llançament deTu
me, una aplicació similar alWhatsApp que, a més, permet fer
trucades gratuïtes a través d’Internet i amb la qual s’avança
al Joyn, projecte comú de diverses operadores.

Adverteixen de la venda de drogues per Internet

❘ MADRID ❘ Un informe d’Energy Control va alertar ahir de la
irrupció al mercat de drogues com la metoxetamina, ve-
nuda com a alternativa legal a la ketamina per Internet.

Obliguen unamenor a casar-se ambel seu violador

❘ RABAT ❘ La família d’una nena marroquina de 14 anys va de-
nunciar ahir el cas de la seua filla, forçada per la justícia a ca-
sar-se amb l’home que la va violar i la va deixar embaras-
sada, i que ara té una profunda depressió. És la segona de-
núncia sobre la mateixa problemàtica en els últims mesos.

Obamadefensa elsmatrimonis homosexuals

❘ WASHINGTON ❘ El president dels EUA, Barack Obama, va de-
fensar ahir la legalització dels matrimonis homosexuals, pe-
rò va apostar perquè siguin els estats els que ho decideixin.

Mor el perruquer Vidal Sasoon als 84 anys

❘ LOS ANGELES ❘ El famós perruquerVidal Sassoon va morir ahir
a la seua residència de Mulholland Drive (LosAngeles) als
84 anys, va informar el diari Los AngelesTimes.

❘LLEIDA ❘Un total de 13.998 llei-
datans viuen actualment a
l’estranger, una xifra que ha
crescut un 7,5% en només un
any, ja que el 2011 eren
13.021, segons dades de l’Ins-
titut Català d’Estadística. De
fet, el nombre de veïns de les
comarques de Ponent que vi-
uen fora d’Espanya ha anat
augmentant des de l’inici de
la crisi. Concretament, el
2009 eren 11.517, és a dir, la
xifra ha crescut un 21,5% des
de llavors. Per països de resi-
dència,Andorra continua sent
la destinació majoritària, amb
gairebé una tercera part
(5.527), seguida de l’Argen-
tina (2.637), França (1.772)

i, molt més lluny,Alemanya
(341).

Al conjunt de Catalunya,
el nombre de catalans que re-
sideixen habitualment a l’es-
tranger ha augmentat un
8,7% aquest últim any, amb
185.848 ciutadans inscrits a
les oficines consulars, que ja
representen el 2,5% del to-
tal de la població. Per comar-
ques, l’Alt Urgell, el Pallars
Sobirà i el Pallars Jussà són
les tres catalanes amb un
nombre més elevat de veïns
a l’estranger. Destaca especi-
alment l’Alt Urgell, amb un
18,2%, registre que s’expli-
ca, fonamentalment, per la
seua proximitat aAndorra.

Augmenten un 7,5%
en un any els lleidatans
que viuen a l’estranger
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