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La senyora

Rosa MontañolaVidal
Ha mort el dia 5 de maig del 2014, als 89 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills, Rosa Maria, Finin, Francesc i Josep Maria; fills polítics, Antonio
Roger i Maite Atienza; néts, Héctor, Anna i Xavi, Mireia i Francesc; besnétes, Jana
i Martina; germans, Maria (†) i Josep Maria; família tota; Dora i la raó social
Moix Corredoria d’Assegurances.

La cerimònia tindrà lloc avui dimecres, dia 7, a les 11.15 hores, a l’església
parroquial de Sant Joan.

Lleida, 7 de maig del 2014DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8.

La senyora

Narcisa Piulats Peguera
Vídua de Josep Burrial Lecina

Ha mort cristianament el dia 6 de maig, als 95 anys.

AL CEL SIGUI

La família assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els
demanen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimecres, dia 7, a les 17.00 hores, a
l’església parroquial de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega.

Tàrrega, 7 de maig del 2014Tanatori l’Urgell-Tàrrega. Av. Ondara, 5. Tàrrega.

Pintades a Lleida contra la polèmica
campanya de‘maternitat’de Desigual

COMERÇPROTESTA

La botiga de la marca Desigual al carrer Carme de Lleida va aparèixer ahir amb pintades antisexistes.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ El grup juvenil Arran
Lleida va reivindicar ahir les
pintades a la botiga de Desigual
del carrer Carme per mostrar
el seu rebuig de la polèmica
campanya publicitària d’aques-
ta marca de roba que va llan-
çar amb motiu del Dia de la

Mare i en el qual apareix una
jove punxant un preservatiu.
“L’anunci és marcadament se-
xista i representa una provoca-
ció i un atac frontal a les do-
nes”, va explicar una portaveu
de l’organització juvenil lleida-
tana. “El retrat que l’anunci fa

de les dones és rebutjable, es-
pecialment ara, quan els atacs
als drets de les dones a deci-
dir sobre els nostres propis cos-
sos està en l’ordre del dia”, va
afegir amb referència a la re-
forma de la llei de l’avortament
del PP.

Un institut de Finlàndia, d’intercanvi a Lleida
❘ LLEIDA ❘Alumnes i professors d’un institut de Finlàndia parti-
cipen aquesta setmana en un projecte d’intercanvi del pro-
grama europeu Comenius amb l’IES MàriusTorres de Llei-
da.Ahir el grup va visitar la SeuVella i avui serà rebut per
l’alcalde al saló de plens de l’ajuntament.

L’exbecàriaMonica Lewinsky trenca el seu silenci

❘ WASHINGTON ❘L’antiga becària de la Casa BlancaMonica Lewins-
ky ha trencat el seu silenci en un article a la revista Vanity
Fair en el qual proclama que “és hora de cremar el vestit
blau” que tan popular es va fer quan, a mitjan anys noran-
ta, es va destapar la seua relació amb el llavors president
nord-americà Bill Clinton.

Anaya retira el llibre de text de Lorca iMachado

❘ MADRID ❘ L’editorialAnaya ha decidit retirar el llibre de llen-
gua per a nens de 6 anys de primària en el qual s’obviava
la causa de la mort del poeta García Lorca i de l’exili d’An-
tonio Machado, i en tindrà enllestit un de nou el pròximmes
de juny en què s’evitarà “qualsevol possible polèmica”.

Els EUA alerten dels efectes del canvi climàtic

❘ WASHINGTON ❘ Els EUA van divulgar ahir un informe científic
que fa sonar les alarmes sobre els efectes del canvi climàtic
al país, una anàlisi plena de pronòstics ombrívols amb què
la Casa Blanca vol impulsar la seua agenda per reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Coca-cola i Pepsi retiraran un dels seus ingredients

❘ NOVAYORK ❘ Coca-Cola retirarà als EUA i Llatinoamèrica un
polèmic ingredient de les seues begudes, l’oli vegetal bromi-
nat –que no es permet a la UE i el Japó–, després que Pepsi
ja ho fes l’any passat.

LLEONARD DELSHAMS

EFE

❘ BERLÍN ❘ El col·leccionista ale-
many Cornelius Gurlitt, que
durant dècades va guardar al
seu habitatge de Munic un
tresor de centenars d’obres
d’art, que incloïa peces espo-
liades pels nazis, vamorir ahir
als 81 anys, van indicar re-
presentants legals de l’ancià.
La mort es va produir unes
setmanes després de conèi-
xer-se un acord assolit pels
seus representants amb el go-
vern alemany i les autoritats
bavareses per a la inspecció i
eventual restitució de les pe-
ces als seus legítims propie-
taris.Gurlitt deixa una col·lec-
ció plena d’interrogants. En-

cara no està clar qui l’hereta-
rà ni de bon tros quins qua-
dres pertanyien legítimament
al col·leccionista i quins hau-
ran de ser tornats. Primer,
s’haurà de determinar si hi
ha hereus o un testament o si
la col·lecció passarà a ser pro-
pietat de l’Estat.Gurlitt no va
tenir fills. La seua única ger-
mana, Benita, ja va morir, pe-
rò queden alguns parents llu-
nyans. El cas deGurlitt va sor-
tir a la llum pública el novem-
bre de l’any passat, quan es
va revelar que l’ancià havia
tingut durant dècades en el
seu poder peces de Picasso,
Chagall i Matisse, entre d’al-
tres.

Mor el col·leccionista
alemany que va atresorar
art robat pels nazis

ARTHISTÒRIA
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