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Material escolar per a 350 
adolescents de Lleida

EDUCACIÓ IGUALTAT

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida, 
CaixaBank i la Fundació La 
Caixa van firmar ahir un conve-
ni de col·laboració per entregar 
350 nens i adolescents de la ciu-
tat, així com les seues famílies, 
material escolar i informàtic. 
Ho faran a través del projec-
te Ciberaula mòbil en temps 
de Covid-19, que detectarà les 
necessitats dels estudiants més 
vulnerables i els facilitarà recur-

sos tant econòmics com materi-
als. L’objectiu és “minimitzar 
el risc de desigualtat social en 
famílies de la ciutat amb menys 
recursos”. 

CaixaBank aportarà 29.000 
euros al projecte que desenvo-
luparà l’àrea social de la Paeria. 
Amb aquesta partida s’adquiri-
ran ordinadors portàtils, eines 
de connectivitat i material es-
colar divers.

Creu Roja repartirà joguets a més de 
2.000 nens de les comarques lleidatanes

SOLIDARITAT ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ Creu Roja repartirà 
joguets a més de 2.000 nens 
en situació de vulnerabilitat a 
les comarques lleidatanes. Al 
voltant de cinquanta voluntaris 
de les onze assemblees que té 
l’entitat a la província de Llei-
da participaran en la 28 edició 
de la Campanya de Joguines, 
que garantirà que cap petit no 
es queda sense regals aquest 
Nadal. 

“La pandèmia ha provocat 
que les vulnerabilitats de mol-
tes famílies s’hagin fet encara 
més evidents i això dificulta 
també la recollida de joguets 
nous donats”, va explicar en 
un comunicat Creu Roja, que 
ahir va fer una crida a la im-
plicació ciutadana i la col·la-
boració d’empreses, comerços 
i entitats. 

Sota el lema Els seus drets 

en joc, l’entitat social recollirà 
i distribuirà joguets no bèl·lics, 
no sexistes, sostenibles i coo-
peratives. La campanya, que 
va començar ahir, s’allargarà 
fins al 4 de gener i pretén rei-
vindicar el dret dels nens a ju-
gar i el valor educatiu del joc. 
Els interessats poden consultar 
els punts de recollida a través 
de www.lajoguinaeducativa.
com. 

Un 49% de les 
compres de Nadal 
seran per internet

CONSUM

❘ MADRID ❘ El 72% de la despesa 
nadalenca es pagarà amb tar-
geta (de crèdit o dèbit), vuit 
punts percentuals més que 
l’any passat, davant del 20% 
de les despeses que s’abona-
ran en efectiu, caient aquest 
mètode en set punts respec-
te a l’any passat, mentre que 
un 49% de les compres seran 
online, segons un baròmetre 
d’American Express.

La ingesta de 
brioixeria augmenta        
el dolor muscular 

SALUT 

❘ TARRAGONA ❘ Els greixos i su-
cres que contenen els ali-
ments ultraprocessats aug-
menten les possibilitats de 
patir dolor muscular, segons 
un estudi amb ratolins de la 
Universitat Rovira i Virgi-
li (URV). Conclouen que la 
ingesta d’aliments com la 
brioixeria durant sis setma-
nes provoca un augment de 
molècules inflamatòries en 
l’organisme.

Trajectòria científica de medalla
La Xarxa Vives d’Universitats ha concedit la seua màxima distinció al cirurgià 
lleidatà Joan Viñas || L’acte d’entrega serà el dia 20 a Tarragona

El catedràtic de cirurgia i exrector de la UdL, Joan Viñas.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ La Xarxa Vives d’Uni-
versitats ha concedit la seua 
Medalla d’Honor al catedrà-
tic de Cirurgia i exrector de 
la Universitat de Lleida, Joan 
Viñas, en reconeixement a la 
seua trajectòria professional i el 
seu compromís amb la ciència, 
la llengua i la cultura. Es trac-
ta de la màxima distinció que 
atorguen les 22 universitats dels 
territoris de parla catalana i, se-
gons destaca el jurat de Viñas, 
va ser un dels impulsors dels 
estudis de medicina a Lleida, 
així com una figura clau en la 
constitució de la UdL el 1991. A 
banda d’acumular una extensa 
activitat assistència a l’hospital 
Arnau de Vilanova, on va ser 
cap de secció de Cirurgia Gene-
ral, de l’àrea d’Urgències i del 
departament de Qualitat, “el 
seu compromís amb la cultura, 
la projecció social, a més de la 
seua dedicació a les persones 
de forma altruista i la defensa 
de les relacions pròximes i hu-
manes entre pacients i professi-
onals de la salut, l’han portat a 
posar la seua capacitat de gestió, 
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coneixements mèdics i pràcti-
ca quirúrgica al servei dels més 
necessitats”.

La Xarxa Vives d’Universi-
tats, de la qual Viñas va arri-
bar a ser president, també ha 
distingit amb aquest guardó la 
catedràtica emèrita de Medicina 
de la Universitat de València, 

Anna Lluch, que també ha estat 
cap del servei d’Hematologia i 
Oncologia de l’Hospital Clínic 
de València. 

Els homenatjats rebran la 
distinció el 20 de novembre a 
la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, en un acte que es 
retransmetrà en directe.

Manuel Lladonosa, 
el primer docent 
de la UdL a rebre 
aquest guardó

■ Des del 1995, any en 
què es van entregar les 
primeres medalles de la 
Xarxa Vives d’Universi-
tats, han rebut aquesta 
distinció 24 persones dels 
més diversos àmbits de co-
neixement. Entre elles es 
troba l’historiador lleida-
tà Manuel Lladonosa, que 
va rebre aquest guardó fa 
dos anys. Va ser la prime-
ra vegada que un docent 
de la Universitat de Lleida 
(UdL) era reconegut amb 
aquesta medalla. Llado-
nosa, figura central de la 
fundació de la UdL, va ser 
degà de Lletres del 1985 
al 1988, catedràtic d’His-
tòria Contemporània del 
1989 al 2011 i professor 
emèrit fins al 2016.


