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La senyora

Conxita Boix Oste
Vídua de Vicenç Barberà Prats

Ha mort cristianament als 85 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills, Vicenç, Josep i Maria Montserrat; fills polítics, Maria Teresa i
Manuel; néts, Jordi, Manuel, Josep (†), Borja, Maria, i família tota, assabenten
els seus 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 9.45 hores, a l’església parroquial
de Santa Maria de Gardeny.

Lleida, 6 de maig del 2014DM:Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4.

La senyora

M.Monterrat
VidalTorra

Ha mort el dia 1 de maig del 2014

L’advocacia de Lleida fa públic el seu sentiment de condol per
aquesta pèrdua i s’uneix al dolor de la seva família.

Lleida, 6 de maig del 2014

Col·legi de l’Advocacia de Lleida

Emergència sanitària de
l’OMSa l’estendre’s la pòlio
Espanya afirma que el 98% de la població ja està vacunada

SALUTMALALTIES

EFE
❘ GINEBRA ❘ L’Organització Mun-
dial de la Salut (l’OMS) va de-
cretar ahir una emergència sa-
nitària mundial davant de
l’augment dels contagis de pò-
lio en els últims sis mesos i des-
prés de detectar-ne casos en
una desena de països. La deci-
sió la va prendre personalment
la directora general de l’orga-
nisme,Margaret Chan, després
d’una setmana de discussions
al si del Comitè d’Emergència
de l’OMS, que va recomanar
decretar l’estat d’emergència
perquè els contagis poden ser
una amenaça per a la resta del
món.

En els últims sis mesos se
n’han detectat casos a l’Afga-
nistan, el Camerun, Etiòpia,
Guinea Equatorial, l’Iraq, Isra-
el, Nigèria, el Pakistan, Somà-
lia i Síria. L’OMS ha pogut con-
firmar que tres d’aquests (Ca-
merun, Pakistan i Síria) estan
“exportant” el virus i, per tant,
infectant altres països.

Un dels arguments que més
va pesar en la decisió és la cir-

cumstància que la transmissió
s’hagi donat en el que es consi-
dera “la baixa estació”, del ge-
ner a l’abril, els mesos en què
el virus de la pòlio “normal-
ment” no s’encomana tant.Ai-
xò fa témer que en els mesos
d’“alta transmissió”, que co-
mença al maig, el contagi pugui
multiplicar-se. L’OMS“confia”

que el món pugui acabar amb
la malaltia d’aquí a l’any 2018.

A Espanya, el ministeri de Sa-
nitat, Serveis Socials i Igualtat
va recordar que la poliomie-
litis està oficialment eradicada
a Espanya des del 2002 i actu-
alment el 98% de la població
està vacunada contra aquesta
malaltia.

Vacunació d’un nen contra la pòlio al Pakistan.

EFE

El Cercle de Belles Arts ret homenatge a
Nadal Gaya amb el seu premi de pintura

ARTCONVOCATÒRIA

❘ LLEIDA ❘ El Cercle de BellesArts
de Lleida retrà homenatge al
que va ser un dels seus funda-
dors, el polític lleidatà JuanMa-
nuel Nadal Gaya, desaparegut
l’any passat, dedicant-li la no-
va edició del premi de pintura
internacional que convoca ca-
da any l’entitat. El president del
Cercle, JaumeVilella, va desta-
car ahir que “serà la primera
vegada que dediquem el premi

a algú que no era artista, però
sí que va treballar molt per l’art
i els artistes de Lleida; no era
un artista de pinzell però sí de
cor i sentiments”. En l’acte de
presentació del premi, celebrat
a la Diputació, el fill de l’home-
natjat, Juan Manuel Nadal, va
agrair el record al seu pare per
part del Cercle i de la Diputa-
ció, “que ell considerava tam-
bé com les seues cases, perquè

va fundar el Cercle juntament
amb Mariano Gomà i el seu
besavi, Nadal Meroles, va pre-
sidir la corporació el segle
XIX”.

El certamen oferirà un pre-
mi de 3.700 euros, dotat per
l’IEI, i un altre de 2.000 euros,
del Cercle iArts de Ponent. Les
obres guanyadores i finalistes
s’exposaran al desembre a la
seu de l’entitat artística.

❘ MADRID ❘Adolfo Súarez Illa-
na, fill del recentment mort
expresident del Govern,
Adolfo Suárez, serà operat
d’un càncer de gola aquest
setmana. La intervenció qui-
rúrgica per tal de tractar un
tumor al coll es realitzarà di-
jous o divendres, ha confir-
mat el mateix Suárez Illana,
qui confessa que es troba
“fort” i que ara li “toca llui-
tar”.

“Efectivament m’ha tocat
la loteria. Estic sencer, estic
bé, estic fort, confiat i en
mans de Déu i dels metges”,
ha declarat el fill de l’expre-
sident del Govern que va mo-
rir fa amb prou feines un mes
i mig.

Adolfo Suárez Illana serà
operat aquesta setmana
d’un càncer de gola

POLÍTICA

“Dir-se Suárez i no tenir
càncer és com un ou sense
sal”, va comentar amb hu-
mor i va destacar que “som
uns privilegiats”, ja que “ai-
xò li passa a milions de famí-
lies d’espanyols sense mit-
jans”.

Adolfo Suárez Illana.

El CAC descarta
actuar contra el
polèmic espot
deDesigual

COMUNICACIÓ

❘ BARCELONA ❘ El Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) ha descartat actuar
contra l’anunci de Desigual,
en què una noia punxa pre-
servatius per quedar-se em-
barassada, perquè l’espot
no infringeix cap normati-
va vigent, segons l’organis-
me regulador.Malgrat això,
el CAC, que ha rebut la
queixa d’un particular, ha
titllat de “frívol i inoportú”
l’anunci de la marca de mo-
da. Després d’analitzar
l’anunci, ha determinat que
es tracta d’una ficció publi-
citària que s’emet fora de
l’horari de protecció, que va
des de les 6.00 h fins a les
22.00 h.

ElVaticà,“sense
jurisdicció”sobre
abusos del
clergat a nens

ESGLÉSIA

❘ GINEBRA ❘ ElVaticà es va pre-
sentar ahir davant del Co-
mitè de l’ONU contra laTor-
tura argumentant que, des
del punt de vista legal, no
disposa de jurisdicció (i, per
tant, de responsabilitat) so-
bre els membres del clergat
que puguin haver comès de-
lictes diversos, com abusos
sexuals demenors.“La San-
ta Seu desitja reiterar que
les persones són sota la ju-
risdicció de les autoritats de
cada país i sotmeses a les se-
ues lleis nacionals”, va de-
clarar en la compareixen-
ça el representant perma-
nent delVaticà davant de
l’ONU a Ginebra, Silvano
Tomasi.

Meritxell
Resaltado


