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Torna la Fira 
Heroica als 
carrers de Fulleda

HISTÒRIA

❘ FULLEDA ❘ Els carrers de Fu-
lleda acolliran diumenge 
vinent, 19 de setembre, la 
setena edició de la Fira He-
roica, dedicada a la figura 
d’Agustina d’Aragó, originà-
ria d’aquesta població de les 
Garrigues, i que tindrà com 
a eix conductor la recreació, 
d’una manera lúdica i diver-
tida, de la gesta d’Agustina 
d’Aragó davant de l’exèrcit 
napoleònic. 

Els assistents podran dis-
frutar de la interpretació de 
la Guerra del Francès, visitar 
el campament napoleònic, 
veure la mostra d’oficis ar-
tesans i comprar al mercat 
de productes de proximitat 
i de temporada.

La Fecoll, a 
l’Obert del  
Centre Històric

ACTIVITATS

❘  LLEIDA ❘  La Federació de 
Colles de l’Aplec del Cara-
gol participa un any més en 
el programa Obert al Centre 
Històric que se celebrarà el 
18 de setembre. 

El programa de l’entitat 
començarà a les 12.30 ho-
res amb una vermutada mu-
sical i, a la tarda, l’espectacle 
infantil Mudança, de SAC 
Espectacles. Com a colofó 
de la jornada, la placeta de 
la Fecoll acollirà la gresca 
rumbera, mentre que la sala 
Manolo Calpe estaria tot el 
dia oberta amb l’exposició 
Vinyetes guanyadores del 
Concurs d’Humor Gràfic 
Garagoler.

Almacelles,    
amb els drets           
de les afganeses

SOLIDARITAT

❘ ALMACELLES ❘ Josep Ibarz, al-
calde d’Almacelles, va mos-
trar el seu suport a la cam-
panya en favor dels drets de 
les dones afganeses i del de 
totes les dones que pateixen 
les lleis de governs de caire 
extremista. 

Segons manifesta l’edil 
almacellenc, “no podem 
quedar impassibles davant 
de la situació que s’està pro-
duint en països com l’Afga-
nistan, que suposa un clar 
retrocés en els drets de les 
dones. Davant dels extremis-
mes, que releguen les dones 
a la mínima expressió, ens 
hem de manifestar de forma 
contundent”.

Josep Vallverdú va visitar l’exposició amb Mercè Piqueras i Francesc Oró, nebot del científic.

MAITE MONNÉ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una sala de l’antic Xalet 
dels Enginyers ubicat al recinte 
del campament de La Canaden-
ca, acull des d’ahir l’exposició 
permanent Joan Oró. El cien-
tífic de la vida, en la qual es 
mostren 161 peces propietat del 
científic lleidatà que van des del 
primer despatx del científic, que 
va viatjar de Lleida a Houston i 
posteriorment va tornar a Cata-
lunya, passant per un ordinador 
Macintosh, imatges d’òrbites lu-
nars i de Mart o la Gran Creu 
de l’Orde Civil d’Alfons X el 
Savi. Així mateix, l’exposició 
es completa amb cartells amb 
informació biogràfica i un vídeo 
explicatiu de la seua vida.

“Des de la Fundació Oró 
tenim un objectiu primordial, 
despertar la vocació científica 
entre els joves. A més volem 
donar a conèixer la figura d’un 
científic de la talla de Joan Oró 
als joves de Lleida, per a qui és 
un desconegut”, va explicar el 
nebot del científic i president de 
la Fundació Oró, Francesc Oró, 
que va avançar que treballen 
amb l’ajuntament de Lleida per 
celebrar el centenari del cientí-
fic el 2023.

“Es tracta d’una mostra amb 
un valor patrimonial innega-
ble, Oró és un lleidatà il·lustre 
i aquesta exposició és una ma-
nera d’atansar el seu treball a 
la societat lleidatana”, va ex-

Joan Oró, el científic de la vida, 
s’instal·la al Museu de l’Aigua
Exposició permanent amb 161 peces del llegat de l’il·lustre lleidatà

EXPOSICIONS CIÈNCIA

plicar el regidor de Cultura de 
Lleida, Jaume Rutllant. L’espai 
escollit per ubicar aquesta mos-
tra, el Museu de l’Aigua, està 
vinculat a l’inici d’un projecte 
educatiu cridat Univers-Aigua, 
una proposta que atansarà als 
centres educatius de la provín-
cia la importància de l’aigua en 
diferents elements, des de l’apa-
rició de vida a la Terra, la seua 
existència en altres planetes o 
el desenvolupament de Lleida 

com a ciutat al voltant del riu. 
A més, Rutllant també va voler 
destacar el treball dut a terme 
des de la Universitat de Lleida 
per “fer l’inventari i preservar 
el llegat d’Oró”.

En l’acte de presentació tam-
bé va ser present una de les se-
ues col·laboradores més prope-
res, Mercè Piqueras, que va des-
tacar la capacitat de Joan Oró 
per fer comprensible la ciència 
per a tots els públics. “Oró va 

ser un divulgador científic sense 
saber-ho i això el va convertir 
en un personatge proper per a 
tothom”, va explicar una Pique-
ras que es va mostrar “il·lusio-
nada” de poder atansar la figura 
del científic als joves estudiants 
de Lleida.

L’exposició és gratuïta. Els 
horaris de visita són de dimarts 
a divendres d’11.00 a 14.00 
hores i els dissabtes de 17.00 a 
20.00.

Un estudi mostra els 
beneficis dels estudis 
universitaris per als avis

SALUT XARXA VIVES

❘ BARCELONA ❘ La formació univer-
sitària sènior impacta positiva-
ment en la salut física i psíquica i 
en el benestar general de l’alum-
nat que cursa aquest tipus d’es-
tudis. Així ho assenyala l’estudi 
Formació universitària sènior. 
Informe sobre l’impacte social 
en l’estudiantat dut a terme per 
la Xarxa Vives d’Universitats i 
la facultat d’Educació Social i 
Trebal Social Pere Tarrés. Se-
gons l’estudi, com més anys fa 
que una persona està matricula-
da en un programa de formació 
universitària sènior, més bene-
ficis percep, sobretot en termes 
de salut i relacions socials. 

En aquest sentit, els enques-
tats reconeixen que cursar es-
tudis a la universitat els ajuda 
a vèncer temors i complexos, 
reduir sentiments d’ansietat o 

depressius, superar situacions 
vitals traumàtiques i millorar 
la seua capacitat intel·lectual i 
de memòria. 

La investigació també evi-
dencia els efectes positius que 
aquests programes tenen sobre 
col·lectius específics, com les 
dones, o els majors de 76 anys, 
o aquell amb poca formació 
prèvia.

Segons aquest estudi, l’alum-
nat sènior representa el 6% de 
la població universitària, està 
molt més feminitzat, el 67% són 
dones, i amb formació univer-
sitària prèvia, el 62,4%. Quant 
a l’edat, més de la meitat té en-
tre els 60 i els 69 anys (52,6%), 
i augmenta fins al 88,7% si hi 
sumem el grup d’entre 70 i 79 
anys. L’edat mitjana se situa en 
els 68 anys.

FESTES PREPARATIUS
JAVI MARTÍN/PAERIA

Reunió, ahir, al quarter de la Guàrdia Urbana.

La Paeria obre avui les reserves 
per a les Festes de la Tardor
❘ LLEIDA ❘ La Paeria obre avui la 
reserva d’entrades per a 19 
espectacles de les Festes de la 
Tardor de manera esglaonada. 
Koobin és la nova plataforma 
que gestiona les reserves, a les 
11.00 hores i a les 17.00 ho-
res, i demà a les 11.00 hores. 

A més, la comissaria de la Ur-
bana va acollir ahir una reunió 
preparatòria del dispositiu de 
seguretat i Protecció Civil per 
a les festes, que se celebraran 
del 24 al 29 de setembre, per 
tenir en compte també mesu-
res anti-Covid.


