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SALUT CONSUM
MAREA LILA

Intoxicades 39 persones després de
menjar musclos en un hotel d’Alacant
AGÈNCIES

❘ XÀBIA ❘ Un total de trenta-nou
persones pateixen una intoxicació alimentària després
d’haver consumit uns musclos
congelats d’origen gallec en un
hotel de Xàbia, a Alacant. Els
afectats evolucionaven ahir favorablement i s’ha procedit a
la retirada d’aquest producte,
marca Estrella Polar, segons

La Marea Lila, contra els crims masclistes
❘ LLEIDA ❘ La Marea Lila es va concentrar ahir a la tarda a la
plaça dels Fanalets de Sant Jaume de la ciutat de Lleida per
condemnar els últims crims masclistes, l’últim aquest dilluns
Blanes. Les concentrades van recordar que “si en toquen
una, ens toquen a totes”.
ITMAR FABREGAT

l’Agència Espanyola de consum, Seguretat Alimentària i
Nutrició. Les autoritats sanitàries del País Valencià van notificar dimecres el cas a l’agència dependent del ministeri de
Sanitat. L’aliment que s’investiga és un musclo cuit congelat
d’origen gallec, amb etiqueta
“Musclo mitjà closca súper” i
de la marca Estrella Polar. El

producte s’ha distribuït al País
Valencià i a Navarra, on s’està
retirant.

Precaució
A més, com a mesura de precaució, les autoritats sanitàries
recomanen, a aquells que hagin
pogut adquirir aquest producte
o que en tinguin, que s’abstinguin de consumir-lo.

La senyora

Maria Mercè
Garriga Corominas
Missionera auxiliar de l’Església
Nasqué per viure el dia 6 de setembre del 1917
Morí per viure eternament el dia 12 d’abril del 2018
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, dia 13, a les 10.15 h, al
santuari de Sant Antoni de Pàdua (c/ Vila Antònia, 12 de Lleida).

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7.
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Relats de la federació de Voluntariat Social
❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca Pública de Lleida va acollir ahir dijous a la tarda l’entrega de premis del concurs de relats de
la Federació Catalana de Voluntariat Social. L’escriptor
lleidatà Francesc Pané va fer una breu intervenció sobre el
voluntariat.

Convoquen eleccions a l’Acadèmia de Cinema
❘ MADRID ❘ La junta directiva de l’Acadèmia de Cinema ha
acordat aquesta setmana per unanimitat convocar eleccions
a la presidència de la institució, actualment ocupada per la
dissenyadora de vestuari Yvonne Blake, que es recupera
d’un vessament cerebral.

Creixen les llars formades per una sola persona
❘ MADRID ❘ Les llars formades per una sola persona van créixer
el 2017 un 1,1 per cent respecte al 2016 fins a assolir els 4,7
milions d’euros, xifra que representa el 25,4 per cent del
total de les llars espanyoles.

El senyor

Josep Durano Pairó
Ha mort cristianament, el dia 11 d’abril del 2018, als 62 anys.
(A.C.S.)
La seva esposa, M. Pilar Gascón Polo; fills, Jordi, Antoni i Jaume; pares polítics,
cunyats, nebodes, tiets, cosins 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, a les 12.00 h, a l’església parroquial de la
Mare de Déu de la Mercè (Almacelles). Els agrairem la seva assistència.

DM: Tanatori La Lleidatana. C/ Canigó, núm. 23, Almacelles.

Almacelles, 13 d’abril del 2018

La senyora

Encarnación Sabariego Aranda
Les empreses del Grup SEGRE i els seus treballadors ens unim al dolor de la nostra companya Kira García Sabariego i família
per la mort de la seva mare.
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