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❘ Barcelona ❘ El Banc de Llet Ma-
terna arriba al desè aniversari 
amb més de 5.000 mares do-
nants de llet materna i pràc-
ticament 10.000 litres submi-
nistrats a les maternitats cata-
lanes. Les donacions rebudes 
han ajudat a sobreviure més 
de 4.300 nadons prematurs 
d’alt risc, nascuts amb menys 
de 32 setmanes amb un pes per 
sota d’1,5 quilos en alguna de 
les maternitats catalanes i que 
han hagut de passar setmanes 
a la incubadora abans de poder 
anar a casa. Aquests nounats 
suposen una mica més del 10 
per cent del total dels nascuts 
abans d’hora. Aquest any de 
pandèmia, l’entitat ha passat 
pel seu pitjor moment. en què 
les restriccions van obligar a 
suspendre la recollida de la llet 

durant els mesos de març, abril 
i maig del 2020.

Festa online

Amb motiu del desè aniver-
sari, el Banc de Llet ha orga-
nitzat demà una festa online 

a través d’Instagram coinci-
dint amb el Dia Mundial de 
la Donació de Llet Materna. 
La programació començarà a 
les 10.30 hores amb una visita 
virtual i a les 12.00 del migdia 
la trompetista Andrea Motis 
actuarà en un concert vermut 
amb Carla Motis i el violinista 
Christoph Mallinger. 

La festa acabarà amb la met-
gessa de la unitat de neonato-
logia de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol Roser Porta. Per 
a la celebració, el Banc de Llet 
ha enviat a totes les mares do-
nants una felicitació en la qual 
s’inclou un kit de festa perquè 
les mares puguin compartir fo-
tos a les xarxes socials per, al 
finalitzar l’esdeveniment, fer 
un collage simulant una foto 
de família.

el Banc de llet Materna alimenta 
més de 4.300 nadons en 10 anys
A les comarques de Lleida hi ha 244 mares donants

SALUT DONANTS

LES CLAUS

Seminari Online

z el 21 de maig tindrà lloc el 
IX congrés de l ’associació 
espanyola de Bancs de llet 
Humana.

El Banc a Lleida

z en aquests deu anys lleida 
ha comptat amb 244 mares 
donants i 197 nens prematurs 
necessitats de llet materna.

Foto de família dels dotze aspirants i els organitzadors del concurs, ahir al Grup Rull de Lleida.

MaIte Monné

M.CABELLO
❘ lleIDa ❘ Tot a punt a les Borges 
Blanques per a la primera edi-
ció dels Premis Gastronòmics 
Josep Lladonosa, el certamen 
en honor al reconegut xef Josep 
Lladonosa, natural d’Alguaire, 
que reconeixerà les millors pro-
postes de tres alumnes d’esco-
les d’hostaleria i turisme de tot 
Catalunya. 

Els dotze aspirants que com-
petiran el pròxim 25 de maig 
a la gran final en el Pavelló de 
l’Oli de la capital de les Garri-
gues van participar ahir al matí 
en una sessió formativa impar-
tida pels xefs Josep Moreno (del 
restaurant amb estrella Miche-
lin Deliranto, a Salou) i Xavier 

Benet (de l’Hostal Benet de les 
Borges Blanques), que des de les 
cuines del Grup Rull a Lleida 
van instruir els joves cuiners 
sobre el correcte tractament de 
l’oli d’oliva verge extra que es 
produeix al territori, ingredient 
que serà clau en el certamen im-
pulsat per l’ajuntament de les 
Borges. 

Els tres aspirants que repre-
senten l’Escola d’Hoteleria de 
Lleida, Esther Subias, Eusebi 

talent jove als fogons
Les Borges escalfa motors per a la primera edició del concurs culinari Premis 
Josep Lladonosa || Dotze aspirants es disputaran el títol el dia 25

GASTRONOMIA CERTÀMENS

Juanpere i Jordi Gregori, van 
explicar que “arribar a la fi-
nal del concurs ja ha estat un 
gran èxit i una recompensa a la 
feina ben feta, encara que con-
tinuarem donant el millor de 
nosaltres per poder aconseguir 
el premi”. Pel que respecta a la 
difícil situació que està experi-
mentant el sector de l’hostaleria 
i la restauració van assegurar 
que “estem més motivats per 
continuar formant-nos i lluitar 

per deixar la professió en el lloc 
que es mereix”. 

L’acte d’ahir va ser presidit 
per l’alcalde de les Borges Blan-
ques, Enric Mir, i el director ge-
neral del Grup Rull, Josep Lluís 
Rull, que van destacar que l’ob-
jectiu dels Premis Josep Llado-
nosa és posar en relleu la qua-
litat dels productes gastronò-
mics del territori a través de les 
propostes creatives ideades pels 
alumnes de les escoles d’hosta-

leria. “Volem demostrar que la 
cuina de Catalunya i de Lleida 
és una de les millors del món”, 
van assegurar. 

Així mateix, també es va pre-
sentar ahir el guardó creat per 
Juan Sebastián Rodríguez, una 
figura metàl·lica de tres peces 
que pren la forma de les inicials 
del xef Josep Lladonosa i que 
“reflecteix la importància del 
treball en equip a totes les cui-
nes professionals”.

FORMACIÓ

els finalistes del certamen 
van assistir ahir a una  
sessió formativa sobre  
oli d’oliva verge extra

Mor l’exdirector 
de càritas 
Parroquial Urgell

SOLIDARITAT

❘  l a seU D’Ur-
g el l ❘  Llu í s 
Anton No-
dar Guitart, 
exdirector 
de Càr it a s 
Parroquial 
Ur ge l l ,  va 
morir dissabte a Barcelona 
als 79 anys. El funeral va te-
nir lloc ahir a la tarda a la 
Catedral de Santa Maria de 
la Seu d’Urgell. Anton Nodar 
va estar implicat en la creació 
del projecte Aliments per la 
Solidaritat i va col·laborar en 
el Gran Recapte d’Aliments, 
entre d’altres accions.

cosmètica amb 
pèl dels adobs  
de pells

INVESTIGACIÓ

❘ lleIDa ❘ El pèl que sobri en 
el procés d’adobs de pells es 
pot utilitzar com a matèria 
primera en la fabricació de 
cosmètics i fertilitzants. Així 
ho demostra una investigació 
del grup d’investigació del 
Campus Universitari Igua-
lada-UdL A3 Leather Inno-
vation Center, centrada en 
l’aprofitament d’un residu 
problemàtic per a la indús-
tria adobadora com pot ser-
ho el pèl. La investigació està 
liderada per Anna Barcar-
dit i forma part del projecte 
BioQuer.

Premien el canal 
de Youtube 
d’una lleidatana
La física Mariona 
Esquerda

TECNOLOGIA GUARDONS

❘ Barcelona ❘ La física lleidatana 
Mariona Esquerda ha aconse-
guit el premi al millor canal de 
YouTube en català per La Di-
moni de Maxwell. El canal es 
va emportar el primer premi a 
la creació de continguts audiovi-
suals en català, aranès i llengua 
de signes catalana a les xarxes 
organitzat pel Grup d’Estudi de 
Llengües Amenaçades (GELA) 
de la Universitat de Barcelona, 
la Xarxa Vives d’Universitats 
i Òmnium Cultural. Aquesta 
lleidatana de trenta-dos anys 
és professora d’un institut in-
ternacional de Princeton (Estats 
Units) i dedica part del temps 
lliure a atansar conceptes de fí-
sica al públic general. Per a Es-
querda, “la ciència és part de la 
cultura, com ho són la literatura 

i el teatre”. “Faig contingut en 
català perquè no em sentiria cò-
moda expressant-me en una al-
tra llengua que no fos la mater-
na i, a més, vull contribuir que 
algun dia la pregunta sobre per 
què faig el contingut en català 
no tingui sentit”, va explicar la 
youtuber lleidatana al rebre el 
premi. D’altra banda, el reconei-
xement al millor vídeo va ser per 
al periodista barceloní resident 
a Londres Enric Botella, per El 
brutal edifici de l’MI6, el servei 
secret d’espionatge britànic.

XarXa vIves D’UnIversItats

La física Mariona Esquerda.


