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Dimarts, 15 de novembre del 2016

SOCIETAT

GUIA
El senyor

SOCIETAT GERIATRIA

José María Nicolas Anton
(E.P.R.)
L’alcalde, la Corporació Municipal i tots els treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles
expressen el seu condol al regidor, senyor Carlos Nicolas Arfelis, així com a tota la seva família,
per la pèrdua del seu pare, qui fou regidor d’aquest Ajuntament del 1983 al 1987.

El Govern finançarà
750 places geriàtriques
col·laboradores noves
De les quals un total de 72 estaran a Lleida

Ajuntament d’Almacelles

Almacelles, 15 de novembre del 2016

El senyor

Josep Maria Montañola Vidal
President de l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial El Segre
La junta directiva i els socis del Polígon Industrial El Segre de Lleida, s’uneixen al dolor de la
família i preguen una oració per la seva ànima.
La cerimònia de comiat tindrà lloc avui dimarts, dia 15, a les 17.15 hores, a la sala ecumènica
del Tanatori Jardí La Lleidatana.

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

Lleida, 15 de novembre del 2016

El senyor

Josep Maria
Montañola Vidal
President d’Estació d’Autobusos de Lleida SA
Els empleats, accionistes i els seus companys del consell d’administració
d’Estació d’Autobusos de Lleida SA, comuniquen tan sensible pèrdua i preguen
una oració pel seu etern descans.

Lleida, 15 de novembre del 2016

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de
Treball, Assumptes Socials
i Famílies de la Generalitat
va detallar ahir que invertirà
1.245.000 euros fins a finals
d’aquest any per finançar les
750 noves places col·laboradores en 149 residències privades,
com va anunciar diumenge la
consellera Dolors Bassa. A la
província de Lleida hi haurà un
total de 72 places repartides en
18 centres. Segons fonts de la
conselleria, les places podran
augmentar fins a arribar a ser
800 el 2017, quan la Generalitat hi dedicarà set milions d’euros, que no estaran subjectes
als Pressupostos i que poden
incrementar-se. Aportarà a
l’usuari una part proporcional del cost de la plaça a diferència de les places concertades, en què paga directament
al centre: el seu cost mitjà és
de 1.700 euros mensuals, entre els quals el sistema públic
aportaria una mitjana de 1.100
euros i els 600 restants la per-

LLEIDA

Gairebé el deu per cent de
les noves places finançades
per la Generalitat seran
a la província de Lleida
que la persona pugui triar centre–, sempre que fos equiparable al preu de l’any 2013 –amb
1.000 euros per al grau III–.
Els 426,12 euros per al grau II
i 715 per al III que es perceben
actualment “no són suficients
perquè una persona pugui plantejar-se accedir a un centre”, va
lamentar.

ÒBIT

CLIMA

Mor el periodista
i poeta Ivan Tubau
als 79 anys

Aquest serà
l’any més càlid
registrat, segons
els experts

❘ BARCELONA ❘ L’escriptor, periodista cultural i poeta barceloní Ivan Tubau va morir
diumenge als 79 anys. Tubau
va ser catedràtic a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). L’any 2005 va firmar
un manifest al costat de més
intel·lectuals per crear un nou
partit polític no nacionalista a
Catalunya, que donaria lloc a
la creació de C’s.

El senyor

Josep Maria Montañola Vidal
Ha mort cristianament el dia 14 de novembre del 2016, als 80 anys.
(A.C.S.)
La seva esposa, Mercè; fills, Josep Maria i Joana, Maria Dolors i Fèlix; néts, Jordi i Cristina i família
tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern
descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts, dia 15, a les 17.15 h, a la sala ecumènica del Tanatori
Jardí La Lleidatana.
DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5.

sona usuària, segons el preu.
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) va
afirmar que aquesta ampliació
és necessària, però hauria preferit l’increment temporal de
l’import de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei
(PEVS) –perquè garanteixen

Lleida, 15 de novembre del 2016

Cimera del Clima que se
celebra a Marràqueix
❘ MARRÀQUEIX ❘ És molt probable
que el 2016 sigui l’any més càlid registrat, amb temperatures globals encara més altes
que les temperatures rècord
del 2015, segons una avaluació
de l’Organització Meteorològica Mundial coincidint amb
l’inici de la setmana decisiva
de la XXII Cimera del Clima (COP22) que se celebra a
Marràqueix (Marroc). Les dades preliminars mostren que
les temperatures globals del
2016 són aproximadament 1,2
graus Celsius per sobre dels
nivells preindustrials. Les temperatures mundials des del gener fins a setembre del 2016
han estat aproximadament
0,88° Celsius per sobre de la
mitjana (14°C) per al període de referència 1961-1990,
utilitzat per aquest organisme
com a línia de base. Aquesta
avaluació refuta els dubtes del
president electe dels EUA, Donald Trump, que assegura que
el canvi climàtic és una farsa
per aconseguir que la indústria
nord-americana deixi de ser
competitiva.

