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12è aniversari de la mort del senyor

Javier Nart i Espinet
(29-8-2000)

T’estimem: M. Àngels, Xavier i Eduard.

Bellcaire d’Urgell-Balaguer, 29 d’agost del 2012

12è aniversari de la mort del senyor

Javier Nart Espinet
(A.C.S.)

Els seus companys de Banasegur SA Correduría de Seguros preguem
una oració per l’etern descans de la seva ànima.

Lleida, 29 d’agost del 2012

El gel de l’Àrtic, al nivell
més baixmai registrat
Des que es realitzenmesuraments, fa trenta anys

NATURACANVICLIMÀTIC

Imatge d’arxiu del desgel a l’Àrtic.

EFE

AGÈNCIES
❘MADRID ❘ El nivell del gel de l’Àr-
tic ha marcat el mínim des que
es realitzen mesuraments, des
de fa trenta anys, segons el
Centre de Dades Nacional de
Neu i Gel dels Estats Units, en
col·laboració amb la NASA.
D’aquesta manera, les dades
determinen que el mar Àrtic
ha perdut més gel aquest any
que cap altre des del 1979. La
superfície de gel àrtic és de
4,10 milions de quilòmetres
quadrats, 70.000 quilòmetres
quadrats per sota del mínim
històric del 2007.

Els experts han assenyalat
que la capa de gel del mar creix
de forma natural durant el fred
hivern àrtic i es contreu quan
les temperatures pugen a la pri-
mavera i l’estiu. Però en les úl-
times tres dècades, els satèl·lits
han observat una disminució

del 13 per cent per dècada en
la mesura mínima de l’estiu.
Pels científics, aquesta dada
forma part d’un canvi fona-
mental, ja que el gel de l’Àrtic
és important per regular les

temperatures a escala mundi-
al. La NASA ha mostrat la se-
ua “preocupació” perquè el
desgel de l’Àrtic pugui accele-
rar el canvi climàtic.

Amés, un dels autors del tre-
ball, Joey Comiso, ha indicat
que aquest rècord de mínims
s’ha registrat “abans que s’aca-

bi la temporada de desgel a
l’Àrtic”, que acostuma a tin-
dre lloc a finals de setembre.
D’aquesta manera, els cientí-
fics esperen una pèrdua enca-
ra més gran del gel marí en prò-
ximes setmanes.

D’altra banda, l’organitza-
ció ecologista Greenpeace ha
assenyalat que aquest succés
demana“una crida urgent a ac-
tuar davant del canvi climàtic”.
Per la responsable de la cam-
panya Canvi climàtic i Energia
de Greenpeace, Aida Vila,
aquest rècord és “la gota que
fa vessar el vas d’un estiu mar-
cat pels impactes del canvi cli-
màtic a tot el món”.

“La crisi climàtica està suc-
ceint davant dels nostres pro-
pis ulls i és urgent aturar-la si
no volem haver de fer front a
impactes irreversibles”, va as-
senyalar.

PREOCUPACIÓ

Els científics temen que
aquest fenomen pugui
accelerar el procés de
canvi climàtic

❘SORT ❘ Un bitllet per al sorteig
de l’Euromilions validat a
l’administració de loteria la
Bruixa d’Or de Sort va resul-
tar ahir premiat amb
44.932,76 euros, segons va
informar Loteries de l’Estat.
Es tracta d’un dels vuit gua-
nyadors de la tercera catego-
ria d’aquests premis, en què
hi va haver tres bitllets pre-

miats en la segona categoria
amb 359.462,11 euros i cap
en la primera categoria.

Això suposa un increment
de l’anomenat Europot, amb
el qual un únic guanyador en
la primera categoria en el prò-
xim sorteig podria obtindre
27 milions d’euros, segons va
assenyalar Loteries de l’Es-
tat.

Premi de l’Euromilions
per a un bitllet de Sort

LOTERIAPREMIS

Lamarihuana causa danys duradors amenors
❘ MADRID ❘ La marihuana pot causar danys duradors en la in-
tel·ligència i afectar l’atenció i la memòria d’una persona si
comença a consumir-ne abans dels 18 anys, segons un nou
estudi publicat a la revista Proceedings of the NationalAca-
demy of Sciences (PNAS). Els adolescents que consumeixen
marihuana de manera habitual poden tindre danys duradors
en la intel·ligència i veure reduïda l’atenció i la memòria, se-
gons aquest estudi.

Apple demana prohibir la venda demòbils Samsung

❘ LOS ANGELES ❘Apple va sol·licitar ahir a un tribunal federal de
San Jose, al nord de Califòrnia, que es prohibeixi la venda
d’almenys vuit telèfons Samsung als EUA, després que un
jurat els considerés còpies de l’iPhone. Els documents pre-
sentats davant de la Cort fan referència a diversos models
del popular Galaxy S II, així com la versió Galaxy S i el te-
lèfon Droid Charge.

Condemna a Itàlia per vetar la selecció d’embrions

❘ ESTRASBURG ❘ ElTribunal Europeu de Drets Humans d’Estras-
burg ha sentenciat que la llei de fecundació assistida italia-
na és “incoherent”, al no permetre la selecció d’embrions
sans però sí l’avortament per motius terapèutics. Condem-
na Itàlia a pagar 17.500 euros per danys morals i despeses
mèdiques a una parella portadora de fibrosi quistosa, a la
qual se li va negar la selecció d’embrions sans abans de sot-
metre’s a una fecundació assistida, segons va publicar ahir El
Mundo en l’edició digital.

Recorren la pujada de l’IVA per al lleure nocturn

❘ LLEIDA ❘ La patronal del sector del lleure nocturn Fecasarm
recorrerà davant delTribunal Suprem la pujada de l’IVA que
incrementarà en 13 punts a partir de dissabte els gravàmens
a bars, sales d’espectacles, discoteques i sales de festes. L’en-
titat considera que l’augment de l’impost tindrà conseqüèn-
cies “nefastes” per al sector i ha dirigit queixes al Govern
sense rebre resposta.
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