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Científics precoços al carrer

Xarrada d’Antoni
Bassas, l’1 de juny
a Alpicat

Ciència al Carrer oferirà dissabte experiments de 39 escoles i 21 divulgadors
científics || Els alumnes lleidatans, al capdavant en tecnologia
AJUNTAMENT DE LLEIDA

M. CABELLO

❘ LLEIDA ❘ La dotzena edició de Ciència al Carrer, la fira divulgativa que cada any converteix la
plaça de la Catedral en una gran
aula de ciència, comptarà amb
la participació de trenta-nou
centres educatius de Lleida i comarques, vint-i-dos empreses i
més de vint científics provinents
de Girona, Andorra, Saragossa,
Madrid, Sant Sebastià i Màlaga.
Així es va anunciar ahir durant
la presentació d’un certamen
que pretén “estimular la vocació científica i tecnològica entre
els més joves”. En aquest sentit,
l’alcalde, Àngel Ros, va destacar
la consolidació d’una iniciativa
que, al costat d’altres experiències educatives com la Lego
League o la Fira Mercatec, han
convertit la ciutat en un referent en aquest sector. “Tenint en
compte les necessitats del país
pel que fa a investigació, estem
duent a terme una important
tasca social amb aquest certamen, que intenta transmetre el
concepte que la ciència també
és divertida”, va apuntar Ros,
que va afegir que les xifres de
participació han augmentat un
10% en aquesta edició. Per la
seua part, el director delegat
d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, va subratllar que
alumnes lleidatans de quart de
l’ESO van obtenir l’any passat
els millors resultats en competències cientificotecnològiques
de Catalunya, “cosa que reflecteix la bona pràctica dels nos-

❘ BALAGUER ❘ El periodista català
Antoni Bassas oferirà l’1 de
juny a La Unió d’Alpicat la
xarrada Periodisme, procés
i poder, amb la qual el consistori d’aquest municipi estrenarà el programa de descomptes vinculats al carnet
gratuït Amics de La Unió. En
aquest sentit, les entrades per
assistir a la conferència de
Bassas es posaran a la venda
el pròxim 30 de maig per un
preu de cinc euros, encara
que els usuaris de la nova iniciativa podran adquirir-les
el 28 i 29 de maig per tres
euros.

SALUT

El 22% de la
població podria
ser obesa el 2045
L’alcalde Àngel Ros va encapçalar ahir la presentació de la XII edició de Ciència al Carrer.

tres docents, que també aprenen noves maneres de despertar
l’interès per la ciència”. A l’acte
també va assistir la regidora de
Cultura, Montse Parra, i el diputat Eloi Bergós.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LES CLAUS

Divulgadors. El certamen comptarà amb vint-i-un divulgadors
científics (quatre més que a l’última edició) provinents de Girona, Andorra, Saragossa, Madrid, Sant Sebastià i Màlaga.

Altres activitats. CaixaForum Lleida acollirà el concert Petit
univers (12.00 hores), que narra la història de l’univers a través
d’una narració combinada amb música en directe. També s’organitzarà la gimcana Els cinc reptes de la Ciència al Carrer que,
basada en els experiments de la fira, oferirà un obsequi als petits científics.

❘ VIENA ❘ Noves investigacions que es van presentar al
Congrés Europeu d’Obesitat d’aquest any demostren
que si les tendències actuals
continuen, el 22 per cent de
les persones al món seran
obeses l’any 2045, i una de
cada vuit tindrà diabetis tipus 2. L’estudi presentat pel
doctor Alan Moses, de Novo
Nordisk Research and Development, també indica que
per evitar aquesta prevalença els nivells d’obesitat global
s’han de reduir en un vint-icinc per cent.

INICIATIVES TECNOLOGIES

ACORDS PRESSUPOSTOS

Creen una guia gastronòmica
‘online’ amb 455 locals lleidatans

La reducció al 4% de l’IVA
en dependència afavorirà
més de 14.000 catalans

Amb fitxes que destaquen els preus i l’especialitat en caragols
com Porcpassió, la Ruta de la
Tapa o el Tast a la Fresca. Així
mateix, pretén donar resposta
als visitants que volen disfrutar de bona cuina al territori”,
expliquen des de la federació
hotelera.

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Oferir als amants de la
cuina una ruta gastronòmica
amb els millors locals de Ponent. Amb aquest objectiu,
Hostaleria de Lleida va llançar ahir Gastronomia de Lleida, la primera web app especialitzada a la província que
classifica un total de 455 bars
i restaurants en funció del preu
i especialitat, a banda d’incloure un geolocalitzador amb els
establiments més propers. Especialment dissenyada per a
smartphones i tablets, l’usuari pot accedir a una fitxa de
cada restaurant i es destacaran els locals especialitzats en
caragols. En aquest sentit, els
responsables de la plataforma destaquen la voluntat de
convertir-se en un web app de

App completa

L’app Gastronomia de Lleida.

referència, alhora que pretén
conquerir nous clients. “Es
tracta d’un canal estratègic
d’informació que reforçarà el
posicionament de les campanyes promocionals que contínuament posem en marxa,

L’aplicació, que es pot descarregar a través de la pàgina
web www.gastronomiadelleida.com, facilita l’organització
de reunions familiars amb una
opció que permet compartir la
informació de cada local sense
haver de sortir de la mateixa
guia. Inclou també un cercador
per municipis i un telèfon de
contacte perquè l’usuari pugui
reservar sense intermediaris,
així com accedir a les xarxes
socials del restaurant.

REDACCIÓ

❘ BARCELONA ❘ El Congrés dels Diputats va aprovar ahir la reducció al 4% de l’IVA del sector de
la dependència, que segons va
apuntar l’Associació Catalana
de Recursos Assitencials, beneficiarà més de 14.000 persones
a Catalunya. Aquestes últimes
podran registrar un estalvi estimat de més de 100 euros mensuals i més de 1.200 euros anuals
per persona, la qual cosa hauria de facilitar també l’ingrés de
nous usuaris als centres.
“Aquesta mesura, encara que
no arriba al conjunt de la gent
gran dependent, com és el nostre primer objectiu, sí que servirà per alleugerir de forma significativa l’economia de molts
d’ells, que podran veure un estalvi mensual important per als

seus serveis i les prestacions que
reben del sistema”, van destacar
des de la patronal. L’acord que
han assolit el Partit Popular i
el PDeCAT s’inclourà als Pressupostos Generals de l’Estat de
cara al 2018 i, segons apunta el
text pactat, aquesta reducció de
l’IVA es produirà “sempre que
es prestin en places concertades en centres de residència o
mitjançant preus derivats d’un
concurs administratiu adjudicat
a les empreses prestadores, o
com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a tals
serveis que cobreixi més del 10
per cent del preu”.
Les persones amb un grau
de dependència també poden
optar a una prestació econòmica vinculada a un servei per a
persones.

