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Antonio Hernández 
Lorente
Como decía Gabriel García Márquez,
“la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”.

Nunca te olvidaremos, papá. Te queremos.

El día 14 de agosto celebraremos una misa en memoria de nuestro padre, 
Antonio Hernández Lorente. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia Nuestra 
Señora de Montserrat a las 20 horas.

De parte de tus hijos; Juan, Mª Mar e Ivan, tus hijas políticas y de tus nietos.

 Lleida, 12 de agosto de 2020

Troballa de la NASA amb accent català
Un observatori de l’empordà, a l’equip que ha descobert cinc sistemes planetaris || 
Inclouen planetes de la mida de la Terra i també altres de similars a Neptú

en roig, una de les estrelles al voltant de la qual orbiten planetes similars a la Terra i Neptú.

obServATori ASTroNòmic AlbANyà

redacció
❘ AlbANyà ❘ L’Observatori Astro-
nòmic d’Albanyà (Alt Empor-
dà) ha participat en l’equip de 
la NASA que ha descobert cinc 
sistemes planetaris nous. La 
troballa inclou dotze planetes 
que són en diversos sistemes so-
lars al voltant d’estrelles que es 
troben pròximes al nostre Sol. 
N’hi ha de la mida de la Terra i 
també similars a Neptú, l’únic 
de la seua tipologia en el nostre 
sistema solar.

Alguns dels astres que s’han 
descobert ja són candidats a ser 
estudiats per grans telescopis 
com el futur James Webb. Al-
banyà es va incorporar ara fa 
un any a l’equip TESS TDOP 
SG1 de la NASA, un grup de 
treball que fa seguiment de la 
nau espacial Transit Exoplanet 
Survey Satellite (TESS). Aques-
ta té com a missió descobrir com 
a mínim cinquanta exoplanetes 
d’una mida inferior a la de Nep-
tú. Aquesta missió de la NASA 
està liderada pel MIT i s’encar-
rega d’observar més de 500.000 
estrelles.

El director del centre, Pere 
Guerra, va destacar que el 

astronomia descobriments

seu treball és “validar les di-
ferents dades que ha captat la 
nau TESS” observant i inter-
pretant els diferents resultats. 
Guerra va assegurar que grà-
cies a la seua incorporació en 
aquest equip han participat en 

“12 dels 66 descobriments que 
ha fet la nau”. 

Per una altra banda, això ha 
fet que l’afluència de públic aug-
menti arran de les constants tro-
balles que registra l’observatori. 
Aquest equipament és al costat 

del càmping Bassegoda Park, 
primer Campament Starlight 
de l’Estat espanyol. 

La qualitat del cel d’Albanyà 
va fer que es convertís en el pri-
mer Parc Internacional de Cel 
Fosc de l’Estat.

Pinten dos nous murals 
d’art urbà a binèfar

municipis cultura

❘ biNèfAr ❘ El Concurs d’Art Urbà 
de Binèfar ha deixat dos nous 
murals en aquest municipi. Amb 
aquest projecte, la regidoria de 
Joventut ha volgut “donar vi-
da” a les casetes que acullen els 
transformadors elèctrics al nucli 
urbà. En total es van presentar 
10 projectes a la tercera edició 
del certamen i el jurat va elegir 
com a guanyador el de l’artista 
de Montsó Daniel Vera, mentre 

que el segon premi va ser per al 
veí de Binèfar Guillermo Monje. 
Els dos artistes van pintar les 
seues obres el cap de setmana 
passat. Vera va presentar la seua 
obra Trasver, una imatge hiper-
realista que camufla el cassetó 
al paisatge del fons. Per la seua 
part, Monje és l’autor de la pe-
ça Rostros i va comentar que 
és el seu primer mural de gran 
format. imatge del mural que ha pintat daniel Vera a Binèfar.

AjuNTAmeNT De biNèfAr

el Pirineu té  
136 carregadors 
per a vehicles 
elèctrics

medi ambient

❘ lleiDA ❘ Les comarques del 
Pirineu i Aran sumen 136 
carregadors per a vehicles 
elèctrics, distribuïts en un 
total de 52 estacions de càr-
rega. La Val és al capdavant 
en aquesta tecnologia, amb 
44 carregadors, seguida de 
l’Alt Urgell, amb 31. Segueix 
la Cerdanya, amb 29, men-
tre que els Pallars sumen una 
dotzena al Jussà i dotze més 
al Sobirà. L’Alta Ribagorça, 
per la seva part, té vuit punts 
de càrrega. La Generalitat va 
indicar ahir que la titularitat 
d’aquest tipus d’instal·lacions 
és heterogènia i va recordar 
que Institut Català d’Energia 
(Icaen) presta assessorament 
i informació en aquest àmbit 
energètic.

la caixa destina 
a lleida 39.000 
euros per lluitar 
contra la pobresa

ajuts

❘ lleiDA ❘ Unes 300 persones, 
principalment menors en si-
tuació o risc de pobresa i el 
seu entorn familiar, seran les 
beneficiàries dels ajuts que la 
Fundació La Caixa ha con-
cedit a un projecte social de 
l’Associació Prosec (Promo-
tora Social) a Lleida. Aques-
ta iniciativa, que rebrà una 
subvenció de 39.080 euros, 
fomenta el desenvolupament 
social i educatiu de nens i jo-
ves que es trobin en situació 
de vulnerabilitat. A tot Es-
panya, la convocatòria des-
tina 2,5 milions a 89 projec-
tes amb 27.000 beneficiaris. 
Aquestes iniciatives atenen  
col·lectius vulnerables da-
vant de la crisi del Covid.
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