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La senyora

Maria Bertran Boira
Vídua d’Antonio Bernardo Janot

Ha mort cristianament, el dia 7 de maig del 2020, als 90 anys.

(A.C.S.)

La seva família assabenta llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua
i els demana una oració pel seu repòs etern.

Lleida, 8 de maig del 2020

Mossèn Jerónimo          
Riu Palomera
Abans prevere del Bisbat de Lleida i posteriorment del de Barbastre-Montsó.
Ha lliurat la seva ànima al Creador el dia 7 de l’actual mes de maig, als 
79 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(A.C.S.)

Els Bisbes de Lleida i de Barbastre-Montsó; els presbiteris respectius; els 
germans; nebots i família tota; les germanes religioses i personal de la Casa 
Sacerdotal de Lleida, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua, els 
preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.

Les misses exequials se celebraran en el seu moment. Les seves despulles seran 
traslladades avui divendres al cementiri de la seva localitat natal, Esplús, on a les 
12 del migdia rebran cristiana sepultura.

Lleida, 8 de maig del 2020

Els nominats als Oscars 
no competiran als Emmy
Hollywood permetrà cintes estrenades directament a la televisió 
o internet || Pel tancament de les sales de cine pel Covid

CINE CANDIDATS

AGÈNCIES
❘ LOS ANGELES ❘ Els projectes au-
diovisuals que hagin estat no-
minats a l’Oscar no podran 
competir als premis Emmy, 
centrats en la televisió, ja que 
l’organització ha modificat 
les bases per ajustar-se als 
canvis forçats pel coronavi-
rus. La decisió dels Emmy ar-
riba després que l’Acadèmia 
de Hollywood, organitzadora 
dels Oscars, anunciés que hi 
podran concursar cintes estre-
nades directament per televi-
sió o internet sense haver-se 
projectat en cines, clausurats 
per la pandèmia, a la pròxima 
edició. Aquesta circumstàn-
cia podria suposar que certes 
produccions trobessin la mane-
ra de presentar-se en tots dos 
guardons, especialment en el 
cas de documentals. “L’Aca-
dèmia de la Televisió dóna su-
port a la decisió recent que ha 
pres l’Acadèmia de Hollywood 
de permetre que les pel·lícules 
originalment pensades per es-

trenar-se en cines però llança-
des per streaming o vídeo sota 
demanda a causa de la pandè-
mia puguin competir als Oscars 
2021”, va indicar l’organització 
en un comunicat. “A més, va 
decretar al març que, a partir 
de l’any 2021, les produccions 
nominades a l’Oscar no seran 

elegibles per competir als pre-
mis Emmy”, va afegir. 

El dos guardons mantenen 
les dates d’entrega. En el cas 
dels Oscars, previstos per a 
principis del 2021, el marge 
és més gran, però els Emmy 
celebren la cerimònia el mes 
de setembre.

EFE

La cerimònia dels Emmy està prevista per al setembre.

❘ MADRID ❘ La ministra d’As-
sumptes Econòmics, Nadia 
Calviño, es va referir ahir 
a l’increment “significatiu” 
del trànsit de dades des de 
l’inici de l’estat d’alarma i va 
destacar l’augment, d’entre 
el 50 i el 80 per cent, en les 
trucades des de telèfons fi-
xos, “que fins ara estaven en 
clar declivi”. Segons va expli-
car la vicepresidenta tercera 
a la Comissió d’Assumptes 
Econòmics i Transforma-
ció Digital del Congrés, els 
operadors de telecomunica-
cions han experimentat pu-
jades d’entre el 30 i el 60 per 
cent en el cas de connexions 
mòbils de veu, i de fins al 50 

per cent en les connexions 
de dades mòbils i fixes. Per 
aquest motiu, va voler llo-
ar el bon funcionament que 
estan tenint aquestes xarxes 
que, malgrat el trànsit, s’han 
mantingut “amb una gran 
estabilitat”, i va recordar la 
tasca de les principals em-
preses de telecomunicacions, 
que han fet “grans esforços” 
per garantir la connectivi-
tat de tots els ciutadans. En-
tre altres projectes, també 
va assenyalar que l’Institut 
Nacional de Ciberseguretat 
ha detectat 270 incidents de 
ciberamenaces vinculades 
amb el Covid-19 des del pas-
sat 1 de març.

Les trucades des de 
telèfons fixos han pujat 
fins a un 80 per cent

COMUNICACIONS ESTAT D’ALARMA

Difonen el cartell de les Festes de Maig del 1920

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va difondre ahir el cartell de les Festes de 
Maig del 1920, una donació de Fernando Boneu. El cartell 
es va mostrar online a la ciutadania coincidint amb el dia 
en què les festes haurien començat si no s’haguessin suspès 
per la crisi sanitària. El document es va restaurar el 2016.

Un gran asteroide sobrevola la Terra

❘ MADRID ❘ Un asteroide mai vist de la mida d’una furgoneta va 
volar al voltant de 7.000 quilòmetres sobre l’oceà Pacífic el 
4 de maig, amb la qual cosa s’ha convertit en un dels passos 
més propers al nostre planeta en el registre.

Prendre cafè ni prevé ni cura el coronavirus

❘ MADRID ❘ Circula un missatge en xarxes socials que un dels 
metges xinesos que van alertar del coronavirus, Li Wenliang, 
va descobrir que el cafè podia ser beneficiós pel patogen. 
Però no n’hi ha proves ni que Li ho investigués.

Armilles que avisen de la distància de seguretat

❘ VIENA ❘ Un fabricant austríac de vehicles de càrrega, Schwar-
zmüller, és la primera empresa europea a utilitzar armilles 
que xiulen i vibren quan es depassa la distància social.
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