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Crítiques d’Antisida davant
d’un anunci de Desigual
Hi apareix una jove punxant preservatius || Com a rèplica,
l’entitat reparteix condons davant la seua botiga del Barri Antic
R. RÍOS

L’associació antisida va repartir ahir preservatius.

❘ LLEIDA ❘ L’associació Antisida de
Lleida va criticar ahir la campanya de la firma de roba Desigual
en la qual apareix una jove pun-

El senyor

Eugeni Gallart Torres
Ha mort cristianament als 74 anys.
(A.C.S.)

xant preservatius. El president,
Joan Fibla, va assegurar que
“els publicistes han torpedinat
en dos segons anys de feina
d’entitats com la nostra”. Va
fer aquestes declaracions davant de la botiga de Desigual
al Barri Antic, on Antisida va
repartir preservatius entre els
vianants.
“Els valors que cal promoure entre els joves no han de ser
els de l’engany i la mentida. I
no és només que el preservatiu previngui l’embaràs, sinó
sobretot la transmissió de malalties sexuals”, va recordar.

L’entitat demana retirar la campanya i que la firma en financi una altra per promoure les
relacions sexuals segures. “El
mal que ens han fet difícilment
podran corregir-lo”, va apuntar.
L’anunci ha creat polèmica
i a les xarxes corren les crítiques, com la d’Ada Colau, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va escriure al seu Twitter: “Sento
compassió per les mares dels
imbècils que han creat la merda d’anunci masclista de Desigual.”

La seva esposa, Pilar Nogués; fills, Jordi i Eugeni; filla política, Esther; germana,
Maria; cunyats, nebots, cosins i família tota, assabenten llurs amics i coneguts
de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva
ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 10.00 hores, a la sala ecumènica del
Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6.
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La senyora

Maria Pilar Jové Mariné
Descansà en la pau del Senyor
el dia 2 de maig del 2014 als 65 anys.
(A.C.S.)
El seu espòs, Josep; filles, Pilar i Josefina; fills polítics, David i Olivier; nétes,
Maria, Agnès i Juliette i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració
per a l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa, que
tindrà lloc avui diumenge, dia 4, a les 10.30 hores del matí, a la sala ecumènica
del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4.
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El senyor

Rodolfo Casals Simó
Ha mort cristianament el dia 3 de maig del 2014 als 83 anys.
(E.P.R.)

La família comunica als seus amics i coneguts que els actes de funeral i
enterrament tindran lloc avui diumenge, dia 4, a 2/4 d’11 del matí a l’església
parroquial de Sant Jaume de Mollerussa.

L’Uruguai vendrà marihuana a les farmàcies
❘ MONTEVIDEO ❘ L’Uruguai vendrà legalment marihuana en farmàcies amb un preu que oscil·larà entre 20 i 22 pesos per gram,
menys d’un euro, segons el reglament de la llei que va legalitzar-ne la producció i compravenda el desembre passat divulgat
ahir per l’Executiu uruguaià. Es vendrà en locals habilitats a una
tarifa “fixada administrativament” i no es permetrà la “competència de preus”, encara que sí cobrir els costos de producció,
les taxes i el benefici del productor.

Samsung pagarà a Apple 119,6 milions de dòlars
❘ MADRID ❘ Un jurat nord-americà va dictaminar ahir que la companyia sud-coreana Samsung va infringir dos patents de la nordamericana Apple, encara que no en va violar dos més, per la
qual cosa va ordenar el pagament de 119,6 milions de dòlars
(86,2 milions d’euros) per danys al fabricant de l’iPhone.Apple
sol·licitava 2.200 milions de dòlars (més de 1.500 milions d’euros). Un jurat popular també va dictaminar queApple va infringir una patent de Samsung, de forma que haurà de pagar una
multa de 158.400 dòlars (uns 114.000 euros), segons TheWall
Street Journal.

Augmenta l’“espoli” a pares i a avis malalts
❘ BARCELONA ❘ Les entitats socials que s’encarreguen de tutelar
adults a Catalunya alerten que la crisi està provocant un augment de persones que “espolien” pares i avis malalts que no
disposen de plenes capacitats per gestionar les pensions i el patrimoni. El president de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé,
afirma que cada vegada més persones “s’aprofiten dels familiars que tenen minvada la seua capacitat de decisió i, en comptes de cuidar-los, es queden” amb els seus recursos, una situació freqüentment silenciada per les mateixes víctimes, a causa
de la seua fragilitat.

Formació del Vaticà davant abusos a menors
❘ ROMA ❘ La Comissió delVaticà per a la protecció de menors presentarà programes de preparació, educació i formació en resposta als abusos a menors per fomentar la responsabilitat a tot
el món i l’intercanvi mutu de “pràctiques millors”, segons l’arquebisbe de Boston, Sean O’ Malley, màxim responsable de la
diòcesi on van sorgir els primers escàndols als EUA. Els primers
membres de la Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors s’han reunit per primera vegada aquesta setmana.

Anàlisi de l’ADN per descobrir nens robats

Tanatori de Mollerussa. Ctra. de Linyola, s/n. Sala 1.
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❘ BARCELONA ❘ Famílies que sospiten que el seu fill va ser robat al
nàixer encarreguen proves de l’ADN a les restes del nadó que a
l’hospital els van dir que va morir, tal com va avançar aquest diari. Els experts indiquen que, a nivell general, només entre el 5%
i el 10% de les proves que es practiquen per confirmar el vincle
d’un nadó amb la mare donen com a resultat que no són parents.

