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ÒSCAR MIRÓN

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ Oferir els recursos peda-
gògics necessaris als professors 
per explicar a les aules com va 
ser l’exili republicà després de 
la Guerra Civil i la deportació 
als camps de concentració na-
zis. Aquest serà l’objectiu de la 
dotzena edició del Congrés de 
la Convivència a la Ciutat - Me-
morial Xavier Aluja, un cicle de 
ponències que tindrà lloc entre 
els dies 22 i 24 de novembre i 
que s’emmarca dins d’un pro-
jecte acadèmic que culminarà 
amb una excursió al camp de 
Mauthausen prevista per a la 
primavera. 

“Volem que professors de Se-
cundària i Primària tinguin un 
plus d’informació per transme-
tre aquesta realitat als alum-
nes”, va explicar el regidor de 
Participació Ciutadana, Joan 
Gómez, alhora que va subrat-
llar que “l’objectiu és recordar 
el que va passar per crear una 
consciència antifeixista entre 
les futures generacions i evitar 
d’aquesta manera que no es tor-
ni a repetir mai més”. La con-
ferència inaugural serà Escriure 
el dolor (19.15 hores) i anirà a 
càrrec de Plàcid Garcia-Planas, 
director del Memorial Democrà-
tic de la Generalitat. 

Així mateix, diferents do-
cents i especialistes impartiran 
el 23 de novembre a la sala Jau-
me Magre xarrades que il·lus-

Més formació a les escoles  
sobre els camps nazis i l’exili
Alumnes lleidatans visitaran Mauthausen per “viure de prop l’experiència”

ACTIVITATS CONGRÉS DE LA CONVIVÈNCIA

traran el període històric des 
de la repressió franquista fins 
a l’exili dels espanyols republi-
cans i el genocidi dels camps de 
concentració. 

Entre aquestes destaca El pa-
per dels metges en el naciona-
lisme (18.30 hores), que comp-
tarà amb docents de Madrid i 

la Universitat de Lleida. El con-
grés continuarà dissabte amb un 
intercanvi d’experiències pe-
dagògiques entre professionals 
dels centres de Lleida i altres 
punts del territori com Manre-
sa, Xàtiva, Rivesaltes (França) 
i la Jonquera. El congrés, que 
aquest any se centra en els epi-

sodis més durs i traumàtics del 
final de la Guerra Civil, compta 
amb la col·laboració de Memo-
rial Democràtic de la Genera-
litat, el Centre de Recursos Pe-
dagògics del Segrià i el Centre 
Excursionista de Lleida, així 
com de l’associació Amical de 
Mauthausen.

Vora 115 proves 
del VIH entre  
els universitaris 
de Lleida
Per conscienciar  
del risc de les ETS

SALUT INICIATIVES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida de 
Lleida ha dut a terme un total 
de 114 proves de detecció del 
virus VIH i sífilis als centres 
universitaris de la ciutat, una 
iniciativa que es va celebrar 
entre els dies 22 i 24 d’octu-
bre i que tenia com a objectiu 
conscienciar la població més 
jove sobre el risc de mantenir 
relacions sexuals sense pro-
tecció. Del total de les proves 
efectuades, quaranta-una es 
van practicar a homes i setan-
ta-tres, a dones. I és que, se-
gons assenyala aquesta entitat, 
un dels principals reptes en la 
lluita contra la sida és la de-

tecció precoç de les infeccions 
pel VIH, ja que “la majoria de 
la població no sap que està in-
fectada fins que la malaltia està 
avançada”.

Les pròximes proves ràpi-
des d’aquest virus tindran lloc 
entre els dies 19 de novembre 
i 5 de desembre en diferents 
centres sanitaris de la demar-

cació de Lleida, en el marc de 
la Setmana Europea del Test. 

Als espais habilitats s’infor-
marà de forma confidencial i 
voluntària als usuaris sobre la 
detecció i els tractaments per 
combatre el virus del VIH, així 
com de les mesures necessàri-
es per evitar la reinfecció i la 
transmissió.

MAGDALENA ALTISENT

Una de les proves ràpides que va dur a terme Antisida.

La Caixa atorga 26 milions 
d’euros en ajuts a 75 
projectes d’investigació

CIÈNCIA ESTUDIS

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ La Fundació La Cai-
xa va entregar ahir ajuts per 
valor de vint-i-sis milions d’eu-
ros a un total de setanta-cinc 
projectes d’investigació de tot 
el territori espanyol. Els ajuts, 
atorgats també a alguns centres 
de Portugal, s’emmarquen en 
tres línies d’actuació: beques 
postdoctorals per fomentar el 
talent d’excel·lència, projectes 
d’investigació biomèdica i ini-
ciatives per difondre els resul-
tats a la societat a través de la 
creació d’empreses. 

Entre els projectes premiats 
hi ha el del cardiòleg madrileny 
Valentí Fuster, que se centra en 
la influència de la genètica de 
les cèl·lules de la sang en les 
malalties cardiovasculars; la 
investigació de la catalana Fá-

tima Gebauer, sobre la identi-
ficació de noves molècules per 
combatre la metàstasi, així com 
el projecte del portuguès Car-
los Vidal Ribeiro, que investiga 
l’impacte de la nutrició en la sa-
lut del cervell. 

L’acte de lliurament el va en-
capçalar el president de la Fun-
dació La Caixa, Isidre Fainé, 
que va insistir que el compromís 
de l’entitat amb la ciència “és, 
avui, més fort que mai” i es va 
mostrar optimista per complir 
amb l’objectiu de triplicar en 
quatre anys la inversió en in-
vestigació i arribar als noranta 
milions d’euros de cara a finals 
del 2019. També hi van assistir 
el director general de la mateixa 
entitat, Jaume Giró, i el ministre 
de Ciència de Portugal, Manuel 
Heitor.

El Gran Recapte 
de Lleida, amb tan 
sols 860 voluntaris

SOLIDARITAT

❘ LLEIDA ❘ El Banc d’Aliments 
de Lleida només compta amb 
860 voluntaris inscrits dels 
2.200 que seran necessaris 
per recollir aliments pel Gran 
Recapte, que tindrà lloc els 
dies 30 de novembre i 1 de 
desembre als supermercats 
de tota la província. 

Segons expliquen des de 
l’entitat, “els voluntaris són 
figures essencials perquè el 
Gran Recapte pugui por-
tar-se a terme”, per la qual 
cosa criden a la participació 
ciutadana. A l’última edició 
es van recollir 4.656 tones 
d’aliments a tot Catalunya.

Cicle a Balaguer  
d’emergències 
sanitàries

SALUT

❘ BALAGUER ❘ La capital de la No-
guera acull avui la primera 
jornada d’emergències per a 
professionals sanitaris, una 
formació que té com a prin-
cipal objectiu actualitzar els 
coneixements relacionats 
amb el maneig del dolor, l’he-
morràgia massiva, la dificul-
tat respiratòria i la ventilació 
mecànica. 

Així mateix, la jornada 
està dirigida a tots els infer-
mers, metges i tècnics sani-
taris dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) de Tàrrega, 
Balaguer i Ponts.

Exposició sobre l’exili a la UdL ■ El vestíbul del rectorat de la UdL acull fins al 24 de novembre l’ex-
posició La catàstrofe de les guerres. Guerres, víctimes de l’exili... refugiats, una mostra fotogràfica 
que recull l’èxode de milers d’espanyols que van haver de travessar la frontera amb França després 
de l’èxit del bàndol nacional per la Guerra Civil.


