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RELIGIÓ ESGLÉSIA 

La catedral va acollir ah ir la Celebració de I'Enviament. 

El bisbat de Lleida 
obre el nou curs 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Més de 250 perso
nes, catequistes, professors 
de religió, monitors d'esplais, 
membres de Caritas i d'altres 
organitzacions socials van 
participar ahir a la tarda a 
la catedral de Lleida en la 
Celebració de l'Enviament, 
que tradicionalment obre el 
curs a la diocesi de Lleida. 
El bisbe, Salvador Giménez, 
va animar tots els assistents 
a "ser autentics testimonis 
del Senyor alla on siguem 
enviats" 

La celebració és un recor
datori a totes les persones 
que, d'alguna manera, par
ticipen en el dia a dia de la 
comunitat cristiana perque 
són "sembradors de la Pa
raula de Déu". El bisbe va 
agrair la tasca a la comuni
tat de totes les persones que, 
en ambits molt diferents, són 
transmissors deis valors de 
l'Evangeli. També es va es
coltar una mestra d'una esco
la cristiana, una catequista, 
una monitora d'esplai i una 
família. 

l'lmserso incrementa el nombre de places 
1 MADRID 1 L'Imserso ha incrementat en 28.442 les places deis 
v1atges pera gent de la tercera edat, passant així de les 
816.029 inicialment previstes fins a les 844.471. $'incre
menten les places d'interior passant de 137.475 a 165.917, 
és a dir, 28.442 més de les previstes 

Nou tron pera la contraria de Balaguer 
1 BALAGUER 1 La confraria de Setmana Santa de Balaguer ha 
encarregat un nou tron a !'empresa Taller de Arte Salmerón 
de Ciudad Real, segons va informar Radio Balaguer. Sera 
una talla barroca i la confraria ha fet una crida perque es 
facin coHaboracions per poder sufragar-ne el cost. 

Juneda estrena el (entre de les Arts i la Memoria 
1 JUNEDA 1 Juneda estrenara avui el Centre de les Arts i la Me
moria de Ponent (CAMP) al Complex Cultural. L'equipament 
s'inaugurara ambles diferents exposicions del Miravisions 
2022 i naix per "generar coneixements i experiencies sobre 
el territori de Ponent". 

(rema un camp de panís de Vallfogona de Balaguer 
1 VALLFOGONA 1 Els Bombers van treballar ahir a la tarda en 
l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola en un camp de 
panís de Vallfogona de Balaguer. D'altra banda, ahir es va 
fer una crema controlada a Sant Esteve de la Sarga. 

Mor un parapentista anglas a (astilló de Sos 
1 CASTILLó DE sos 1 Un cintada britanic de 50 anys va morir ahir 
en un accident de parapent al pie Galliner, a Castilló de 
Sos. D'altra banda, dimecres van rescatar dos escaladors 
oscencs a Ordesa. · 

Suplanten l'lnstagram d'un regidor de Tremp 
1 TREMP 1 El regidor de Joventut i Festes de l'ajuntament de 
Tremp, Leonardo Melgarejo, va denunciar ahir que li han 
suplantat el compte personal d'Instagram, segons va infor
mar Pallars Digital. Li exigeixen 800 euros per recuperar-lo. 
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Els termits acceleraran 
l'escalfament global 
Investigació internacional amb presencia de la UdL 1' Analitza 

1 r r cop el seu pap el ba n global d carboni 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 L'ampliació de l'babitat 
mundial deis termits per l'in
crement de temperatura acce
lerara encara més l'escalfament 
global. Així ho assenyala una 
investigació internacional que 
ha explicat ambla participa
ció de la Universitat de Lleida 
(UdL), el centre d'investigació 
Agrotecnio i el Centre de Ci
encia i Tecnología Forestal de 
Catalunya (CTFC), que acaba 
de publicar la prestigiosa re
vista Science. 

L'estudi, liderat per Amy 
Zanne de la Universitat de 
Miami, reuneix un centenar 
d'investigadores i investiga
dors de vint-i-dos pai'sos d'ar
reu del món. De l'Estat espa
nyol també hi han participat el 
CREAF-CSIC i la Universitat 
d'Alcalá de Henares. 

Les actuals estimacions d'es
calfament global fan preveure 
una expansió deis termits, deis 
39 milions de quilometres qua
drats {km2

) que existeixen ara 

Termit subterrani asiatic. 

fins als 45 milions de km2, amb 
conseqüencies importants per 
al cicle de carboni. 

Dades de Tuixent, Ars i Poblet 
1 és que aquests insectes són 

encara més sensibles als can vis 
de temperatura que els micro
bis i els fongs descomponedors, 

En record del nostre soci 

altres implicats en l'eliminació 
de fusta morta; un procés que 
incrementa les emissions de 
C02 i, per tant, el canvi clima
tic. En el e as deis in vestigadors 
lleidatans, la prova s'ha portat 
als pobles de Tuixent i Ars, a 
l'Alt Urgell, i a Poblet (Conca 
de Barbera). 

Joan Badia Arbués 

Els teus companys, socis i amics de la Penya el Sogall sempre et recordaran. 

Lleida, 23 de setembre del 2022 

Elsenyor 

Joan Badia Arbués 
Ha mort cristianament el dia 21 de setembre del 2022 als 78 anys. 
(A.C.S.) 

La seva esposa, Maria Dolors; fills, Albert, Joan, Marta i Tito; netes, Jana, Claudia 
i Martina; cunyat, nebots i família tota assabenten llurs amics í coneguts de tan 
sentida perdua i els preguen una oració per l'etern descans de la seva anima. 

La cerimonia tindra lloc avui divendres dia 23, a les 11.00 hores del matí, a 
l'església parroquial de Sant lgnasi de Loiola. 
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