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Beca lleidatana per fomentar 
la tecnologia entre fogons
Primera edició del projecte d’ICG Software || Un alumne de 
Lleida guanya el primer premi i estudiarà a Sant Sebastià

FORMACIÓ GASTRONOMIA

Fotografia de grup ahir dels guanyadors després de la gala al Palau de Pedralbes a Barcelona.

ICG

❘ BARCELONA ❘ El Palau de Pe-
dralbes de Barcelona va aco-
llir ahir l’entrega dels premis i 
reconeixements de la primera 
Beca ICG a la Innovació i Ges-
tió en Hostaleria, creada per la 
multinacional lleidatana per 
fomentar l’emprenedoria, la 
generació d’idees i el coneixe-
ment tecnològic en la formació 
d’alumnes d’FP en el sector de 
l’hostaleria.

En aquesta primera edició, el 
jurat, format per dotze mem-
bres de la comunitat educativa, 
va atorgar el primer premi a 
Aitor Minaya Alonso, alumne 
de l’Institut Escola d’Hoteleria 
i Turisme de Lleida. El guardó 
reconeix el seu treball per la 
innovadora proposta de negoci 
presentada i la seua viabilitat, 
així com pel domini demostrat 

en l’ús i l’aplicació de les solu-
cions tecnològiques ICG per 
augmentar la productivitat. El 
premi consisteix en una beca 
per estudiar un màster en Inno-
vació i Gestió de Restaurants 
a la facultat de Ciències Gas-
tronòmiques Basque Culinary 
Center, valorat en 8.400 euros, 
i l’estada durant tot el curs a 
Sant Sebastià. 

Així mateix, l’Institut Escola 
d’Hostaleria de Lleida va ser 
guardonat amb una dotació 
econòmica per la seua tasca i 
qualitat formativa, amb les so-
lucions de software ICG. Tam-
bé es va premiar cinc finalistes 
i els centres on s’han format 
per la seua participació. Albert 
Capdevila Piró, de l’Institut 
Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Lleida, va quedar en quart lloc.

LES CLAUS

Origen de la beca
❚  Forma part del programa 
d’estudis superiors ICG Uni-
versity, posat en marxa per la 
multinacional lleidatana amb 
seu a Torrefarrera el 2012.

Tecnologia a la cuina
❚  Catorze centres i prop de 
5.000 alumnes d’FP d’Hoteleria 
i Turisme utilitzen les solucions 
tecnològiques d’ICG.

Basque Culinary Center
❚ Facultat nascuda el 2011 de 
mans de cuiners bascos com 
Juan Mari Arzak o Karlos Ar-
guiñano i amb l’assessorament 
d’altres com Ferran Adrià.

Un moment de la reunió ahir a la subdelegació.

SOLIDARITAT PROGRAMES

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

❘ LLEIDA ❘ Un total de 58 enti-
tats lleidatanes rebran prò-
ximament 309.631,36 quilos 
d’aliments corresponents a la 
primera de les tres fases del 
Programa d’Ajuda Alimen-
tària 2016, cofinançat per la 
UE (que aporta el 85%) i el 
Govern central (15%), i que 
beneficiarà 20.000 persones. 
Així es va donar a conèixer 

ahir en una reunió entre la 
subdelegada del Govern a 
Lleida, Inma Manso; la se-
cretària provincial de Creu 
Roja, Anna Torrent, i el presi-
dent i el director del Banc 
d’Aliments de Lleida, Joan 
Ramon Saura i Oriol Beren-
guer, respectivament. Aques-
tes dos entitats són les encar-
regades del repartiment.

Més de 300.000 kg 
d’aliments per a 58 
entitats lleidatanes

L’associació Antisida de Lleida, d’utilitat pública
❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida de Lleida ha obtingut la decla-
ració d’utilitat pública per part del departament de Justícia. 
El principal avantatge d’aquest nomenament és que l’entitat 
tindrà la possibilitat d’obtenir més recursos econòmics a 
canvi d’una major transparència i control. Les donacions 
tindran més beneficis fiscals.

Autobús nocturn per a la festes de la Ribagorça
❘ EL PONT DE SUERT ❘ El consell comarcal de l’Alta Ribagorça, els 
ajuntaments de la comarca i la direcció general de Joven-
tut posen en marxa una nova edició del Bus de la Festa, un 
transport nocturn per anar a les festes majors. La novetat 
és que es limita als 14 anys l’edat mínima per utilitzar-lo i 
que els menors, d’altra banda, necessitaran una autorització 
paterna per poder usar-lo.


