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PSIQUIATRIA

Irene Forcada.

Premi a la millor
tesi per a una
investigadora
lleidatana
❘ LLEIDA ❘ Irene Forcada, psiquiatra de l’hospital de Santa Maria i investigadora de
l’IRB Lleida, ha estat distingida amb el XXII Premi
de la Societat Espanyola de
Psiquiatria Biològica a la
millor tesi doctoral del curs
2014-2015. El resultat del seu
treball confirma la influència de la reserva cognitiva i
cerebral en el pronòstic dels
pacients amb trastorn bipolar, entenent reserva cognitiva com la capacitat del cervell adult per tolerar millor
els efectes d’una patologia
amb l’objectiu de minimitzar-ne els símptomes. La tesi
–codirigida per Maria Mur,
psiquiatra del Santa Maria i
investigadora de l’IRB Lleida, i per Eduard Vieta, cap
del servei de Psiquiatria de
l’hospital Clínic de Barcelona i professor de la UB–, la
va defensar el setembre del
2015 a la facultat de Medicina de la UdL. L’entrega del
premi va tenir lloc el passat
29 d’octubre durant el XIX
Congrés Nacional de Psiquiatria, celebrat a Palma
de Mallorca.
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GASTRONOMIA JORNADES

“El Pirineu disposa de
productes increïbles i
hem de transmetre-ho”
Taller del xef Nandu Jubany a la Seu
C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ “El Pirineu disposa d’elaboradors de productes increïbles i nosaltres som el
principal canal per transmetre
la magnitud del producte de
proximitat.” És l’opinió del reconegut xef català Nandu Jubany, reconegut amb una estrella Michelin, que ahir va oferir
una sessió magistral de cuina
en directe sota el títol Tradició
posada al dia i en la qual va
parlar de com cuinar plats tradicionals amb eines i tècniques
actuals. Desenes de persones

van seguir la demostració des
de la Sala Sant Domènec de la
Seu, que van participar en la
sessió de clausura de les primeres jornades professionals gastronòmiques, Gastropirineus.
Jubany va assegurar que “estem
envoltats de grans productors i
hem d’apostar per ells”.
“Sóc un cuiner contemporani però també considero que
hem de treballar la cuina de
la memòria, amb rostits i brasa”, va afegir. Gastropirineus
és un certamen nascut aquest
any amb la voluntat de crear un

Un moment de la demostració de Nandu Jubany ahir a la Seu.

segell identificatiu de la cuina
del Pirineu i elaborar un inventari de productes i productors
d’aquestes comarques. El director, Francesc López, va fer una
valoració molt positiva d’aquesta primera edició i va xifrar en
160 els assistents al sopar de
diumenge, La nit de les estrelles, i en 210 persones el públic

Tàrrega

| XIX Culturàlia

Lloes als valors de Lleida

TÀRREGA LLIURA DISSABTE ELS GUARDONS CULTURÀLIA EN UNA GALA
OBERTA QUE INCLOU PROJECCIÓ D’AUDIOVISUALS I ACTUACIONS MUSICALS

Josep Vallverdú, Agustí Jornet,
Teresa Robert, l’associació Agrat
i Circuit Urgellenc són els distingits enguany amb els premis
Culturàlia, que es lliuraran el
proper dia 19 al teatre Ateneu
a tres quarts de nou en una gala
oberta amb entrada de franc.
L’esdeveniment consolida

assistent a les jornades professionals de la sala Sant Domènec, “unes xifres que superen
les expectatives que teníem”,
va assegurar. López va parlar
també del segell Cuina del Pirineu, que serà la conseqüència,
va dir, de la continuïtat de les
jornades Gastropirineus dels
propers anys.

el format dinàmic dels darrers anys, tot incloent projeccions d’audiovisuals vinculats
als premis, realitzats per Dani
Hernández, i actuacions de músics targarins com el grup Diga’ls-Hi Inquiets. L’escenografia
incorporarà nous dissenys i es
renova el duo de presentadors,

aquest cop Carolina Tebé i Llorenç Corbella. D’altra banda,
es mantindrà el sopar posterior
amb accés de pagament, al preu
de 25 euros. La iniciativa, que
compleix 19 edicions, distingeix
el mèrit social i cultural de la
tasca duta a terme per persones
i entitats del territori.

DISTINCIONS
● A més de Vallverdú i
Robert, es lliuraran tres
guardons més. El cardiòleg
Agustí Jornet rebrà el premi
al Targarí Fora Vila.
● El Circuit Urgellenc serà
agraciat amb el premi
Comarcal.
● Pel que fa al premi per a
l'Entitat, anirà a mans de
l'associació Agrat.
A. TÀRREGA

El Pirineu ‘guanya’
1,2 graus des del 1960
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La temperatura al Pirineu s’ha incrementat
1,2 ºC des del 1960 i aquest
massís, juntament amb els
Alps i els Carpats, són els sistemes més afectats pel canvi
climàtic, segons els experts
de la XXII Conferència de les
Parts de la Convenció Marc
de Canvi Climàtic que se celebra a Marràqueix.

L’escriptor Josep Vallverdú.

L’activista cultural Teresa Robert.

Premis Antisida Lleida
pel 25è aniversari

Josep Vallverdú, premi Intercomarcal
i Teresa Robert, premi a la Persona

❘ LLEIDA ❘ Antisida Lleida celebrarà el proper 29 de novembre el 25è aniversari
amb un sopar a la Llotja en
el qual entregarà els premis
a les persones i entitats que
han donat suport a l’associació durant el 2015, entre les
quals Emili Sales, Plácido
Santafé, Arrels, Plusfresc,
Coordinadora d’ONGD i
l’Associació d’Estudiants de
Ciències de la Salut.

El premi Intercomarcal ha
estat concedit a l’escriptor Josep Vallverdú, autor d’una prolífica obra on sobresurten les
narracions destinades als més
joves. Ha estat mereixedor de
distincions com la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat (1990),
el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes (2000) i el premi
Jaume Fuster dels Escriptors
en Llengua Catalana (2012),
entre altres.

Per la seua banda, el premi a
la Persona s’atorgarà a l’activista cultural Teresa Robert, estretament lligada a la vida social i
cultural de Tàrrega. És membre
del grup de teatre BAT i ha estat vinculada al llarg de quatre
dècades a l’Agrupament Escolta
i guia Mestre Güell-Roger de
Llúria. Ha format part d’entitats com l’associació Amics de
l’Arbre, Alba, Dones Arrels i
ha col·laborat amb moltes més.

