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Tecnologia, solidaritat i 
talent en clau femenina
El concurs Technovation Challenge obre convocatòria a Lleida

EDUCACIÓ TECNOLOGIA

Presentació del concurs Technovation Challenge Girls, ahir a Lleida.

PAERIA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Technovation Cha-
llenge Girls, el concurs d’em-
prenedoria digital més impor-
tant del món en el qual equips 
de nenes d’entre deu i divuit 
anys han de resoldre un pro-
blema de caràcter social mit-
jançant la creació d’una apli-
cació mòbil, impulsat per l’As-
sociació Espiral amb el suport 
de la Generalitat, va obrir ahir 
la seua convocatòria a Lleida. 
En aquest sentit, l’organització 
planteja el repte als diferents 

conjunts femenins d’identificar 
un problema de caràcter social 
dins de la seua localitat i pro-
posar diferents solucions dis-
senyant, creant i programant 
una aplicació mòbil. Així, els 
grups interessats a participar 
en el concurs han d’enviar la 
seua proposta al correu elec-
trònic: girls4change-lleida@
ciberespiral.org per comen-
çar a treballar i perquè se’ls 
assigni una mentora que pro-
vindrà de l’àmbit universitari, 
empresari o institucional. En 

un altre ordre de coses, els pro-
jectes hauran d’estar acabats a 
mitjans d’abril i es presentaran 
a una universitat de Barcelo-
na que encara està pendent de 
determinar. “Animem totes 
les joves lleidatanes que par-
ticipin en aquest concurs”, va 
demanar la regidora d’Educa-
ció de la Paeria, Sandra Cas-
tro, durant la presentació del 
projecte ahir, a la qual també 
van assistir les tretze partici-
pants lleidatanes de l’edició de 
l’any passat.

INFANTESA INSTITUCIONS
AMADO FORROLLA

Millores als patis i la sostenibilitat, eixos del plenari de la infantesa
❘ LLEIDA ❘ La sala Jaume Magre va 
acollir ahir la constitució del 
Plenari dels Infants i Adoles-
cents per al curs 2019-2020. 
Durant aquest any els prop 

de 100 integrants del Plenari 
treballaran diferents aspectes 
a l’escola com la millora dels 
patis, o la celebració del dia de 
la felicitat. Així mateix, tam-

bé donaran continuïtat a les 
propostes de l’any passat rela-
cionades amb els objectius de 
desenvolupament sostenible i 
l’Agenda 2030.

Donació de 100.000 litres de llet per part de Mercadona.

INICIATIVES SOLIDARITAT

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La província de Llei-
da necessita al voltant de 
2.100 voluntaris per tal de  
cobrir els més de dos-cents 
punts de recollida que s’ins-
tal·laran a partir de demà 
per al Gran Recapte i, se-
gons el Banc dels Aliments 
de les Comarques de Llei-
da, encara necessiten 300 
voluntaris més. En aquest 
sentit, des de l’entitat infor-
men que tot aquell que vul-
gui inscriure-s’hi té temps 
fins avui al vespre i fins i 

tot fins demà al matí, i pot 
fer-ho a través de la pàgina 
web www.bancalimentsllei-
da.cat o bé trucant al seu 
telèfon. “Un descens de vo-
luntaris significa recaptar 
menys menjar”, va explicar 
Oriol Berenguer, director 
del Banc dels Aliments de 
Lleida. D’altra banda, la 
companyia de supermer-
cats Mercadona va donar 
ahir a la Federació Catala-
na de Bancs dels Aliments 
100.000 litres de llet per al 
Gran Recapte.

Falten 300 voluntaris  
per al Gran Recapte

MERCADONA

Espanya 
invertirà 2.900 
milions en la 
grossa de Nadal
Es vendran uns 140 
milions de dècims

SORTEJOS

❘ MADRID ❘ Les administra-
cions de loteries vendran 
aquest any més de 2.900 
milions d’euros en dècims 
per al Sorteig de Nadal, 
que se celebra el dia 22 de 
desembre, i al qual juga-
ran al voltant de 24 milions 
d’espanyols, segons l’esti-
mació d’Agrupació Nacio-
nal d’Associacions Provin-
cials d’Administradors de 
Loteries (ANAPAL). Les 
administracions despatxa-
ran aproximadament 140 
milions de dècims, que re-
presenta el 31 per cent del 
total anual de recaptació en 
joc públic. 

Els dècims venuts per 
venedors professionals re-
partiran, segons la previsió 
d’ANAPAL, més de 2.045 
milions en premis. “L’evo-
lució de les vendes per al 
Sorteig Extraordinari de 
Nadal està tenint un com-
portament altament posi-
tiu, fins i tot per sobre de 
les previsions”, afegeixen 
des de l’organització, que 
espera un increment de les 
vendes del 3 per cent.

Les àrees verdes 
urbanes redueixen 
la mort prematura

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Les àrees verdes 
residencials protegeixen 
contra la mortalitat prema-
tura per totes les causes, se-
gons una revisió sistemàtica 
i una metaanàlisi d’estudis 
de l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal), en 
col·laboració amb la Uni-
versitat de Colorado i l’Or-
ganització Mundial de la 
Salut. El treball estima que 
l’efecte protector redueix 
un 4% la mortalitat.

Campanya contra 
la discriminació 
laboral pel VIH

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Anti-
sida de Lleida s’ha unit a la 
campanya #YoTrabajoPo-
sitivo Sense Discriminació 
per VIH de l’organització 
Trabajando en Positivo. 
L’entitat va fer difusió de 
la campanya d’informació 
i sensibilització a favor dels 
drets laborals de les perso-
nes amb el VIH com una 
de les iniciatives per al Dia 
Mundial de la Sida, el prò-
xim 1 de desembre.


