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El senyor

Jaume Guasch Gené
Ha mort cristianament als 82 anys.

(A.C.S.)

La seva esposa, Joana Garcia; fill, Julià; filla política, Vanesa; néts, Òscar, Víctor i
Elena; nebots 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. La cerimònia religiosa tindrà lloc
avui, a les 09.30 hores, a l’església parroquial de Nostra Senyora del Carme,
per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
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La calor estiuenca deixa temperatures
que superen els 33 graus a Lleida

METEOROLOGIATEMPERATURA

Als actes de la festa major de Lleida es va viure ahir l’onada de calor estiuenca que afecta Catalunya.

ÒSCAR MIRÓN

EFE
❘ LLEIDA ❘ La calor d’estiu va con-
tinuar atacant ahir moltes co-
marques de Catalunya, sobre-
tot a Lleida, on es van registrar
temperatures que van superar
o van rondar els 33 graus, com
els 33,3 de Seròs o els 32,9 re-

gistrats a Sant Romà d’Abella
i també aAlcarràs.AVallfogo-
na de Balaguer es va arribar als
32,6 graus segons el Servei Me-
teorològic de Catalunya.Al llarg
de la jornada, el termòmetre va
assolir temperatures superiors
als 30 graus, fins i tot al Pirineu

lleidatà, com reflecteixen els
30,1 de Sort i els 30,5 del Pont
de Suert.

A les capitals, la màxima es
va registrar a Lleida, amb 32,6
graus, seguida pels 30,6 de Gi-
rona, els 27,4 de Barcelona i els
25,6 deTarragona.

EFE
❘GRANADA ❘ Una dona de la ne-
teja de l’Estació d’Autobusos
de Granada va tornar dimarts
passat una bossa amb prop de
14.000 euros que s’havia des-
cuidat en un autocar una pa-
rella de xinesos que havia ar-
ribat procedent de Madrid.
Palmira Díaz, de 52 anys, va
trobar la bossa amb els diners
quan arreglava la part poste-
rior del vehicle estacionat en
una de les andanes i en col·lo-
cava bé els seients. “Al posar
dret un seient vaig veure que
s’havien deixat una bossa, la
vaig obrir i em vaig adonar
que hi havia molts diners a
dins”, va explicar Palmira, que

la va tornar a obrir i tancar di-
verses vegades perquè no cre-
ia el que estava veient.Va afe-
gir que va optar per avisar rà-
pidament al seu encarregat, ja
que no s’atrevia ni a sortir de
l’autobús amb tants diners, i
va anar amb ell a una depen-
dència que la Policia Nacio-
nal té dins de l’estació.Al cap
d’una hora va arribar a l’esta-
ció un ciutadà xinès molt ner-
viós per informar de la pèr-
dua de la bossa, que pertanyia
a la seua dona, que l’acompa-
nyava en el viatge. Palmira,
viuda i amb dos filles, va afir-
mar: “El meu lloc de treball i
lameua consciència valenmés
que aquests diners.”

Una netejadora torna
14.000 euros que es va
trobar en un autobús
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EDUCACIÓACTIVITATS
CONSELL COMARCAL URGELL

El Teatre Ateneu va acollir la representació de ‘Robin Hood’.

Teatre en anglès per amés
de400 alumnesde l’Urgell
❘TÀRREGA ❘ Més de 400 alumnes
i professors de sisè curs de pri-
mària de centres escolars de
l’Urgell van disfrutar dijous
al TeatreAteneu deTàrrega
amb la representació de
l’obra teatral Robin Hood en

anglès a càrrec de la compa-
nyia Eina d’Escola SL.

Es tracta d’una activitat
educativa que compta amb el
suport del consell comarcal i
els Serveis Educatius de l’Ur-
gell.

Rosendo Manrique
Resaltado


