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La meitat d’usuaris del Banc
dels Aliments, de Lleida ciutat

A punt el Festival
de Senderisme
de la Vall Fosca

L’entitat alerta de la cronificació de la pobresa i atén 25.315 lleidatans
ÒSCAR MIRÓN

M. CABELLO

❘ LLEIDA ❘ El Banc dels Aliments
de les Comarques de Lleida
va atendre l’any passat més de
12.000 usuaris de la capital lleidatana, la meitat de les 25.315
persones que es van beneficiar
dels recursos del Banc a tota la
demarcació. Així ho van anunciar ahir el president i el director
de l’entitat, Joan Ramon Saura
i Oriol Berenguer, respectivament, els quals van assegurar
que “la pobresa urbana s’ha cronificat en una societat en què cada vegada hi ha més contractes
laborals precaris” i van apuntar
que, a banda dels nens atesos
en els casals organitzats per la
Verge Blanca, aquest estiu se
serveixen per primera vegada
esmorzars i dinars del Banc a
prop de vuitanta adolescents
en risc d’exclusió social.
Així mateix, van posar èmfasi en l’augment dels aliments
recuperats, “que redueix el
desaprofitament de l’excedent
de les empreses agrícoles i els
supermercats”.
En total, durant l’any 2017
es van captar 1.777.360 quilos d’aliments, dels quals un
50,18% van ser recuperats, un
23% van ser donacions particulars, i un 26,82% provenen dels
ajuts de la Unió Europea, que
segons van apuntar des de l’entitat “ara destina menys recursos
als Bancs d’Aliments perquè ara

SALUT

Troben nous
indicadors
del càncer
Els responsables del Banc d’Aliments de Lleida, ahir durant la presentació de l’Informe 2017.

LA DADA

12.000
USUARIS DE LLEIDA CIUTAT
El 2017 es van beneficiar prop
de 12.000 ciutadans de Lleida
del Banc, la meitat del total.

hi ha més acompanyament de
les famílies en risc de pobresa”.
El Banc dels Aliments de
les Comarques de Lleida, que
compta amb 51 voluntaris estables i tres professionals, va iniciar recentment la transformació d’associació a fundació per
“substituir la junta de socis per
un protectorat de la Generalitat
que garantirà la nostra transparència administrativa i encaixa-

rà millor amb el que sempre ha
sigut el nostre objectiu: ser un
centre gestor d’aliments per als
que més ho necessiten”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

ACEC 4 TURONS

ACTIVITATS ANIMALS

Quaranta nens participen
en uns campaments a Rialp
amb les seues mascotes
A. BARÓ / J. HUGUET

sobre com s’ha d’educar una
mascota per eliminar comportaments incívics o agressius.
També volen impulsar la creació
de vincles entre els petits i els
seus gossos i ajudar a entendre
la conducta de l’animal.
Així mateix, un altre dels objectius és integrar els gossos a
la societat i garantir una bona
convivència.
Una de les novetats d’aques-

LA NOVETAT

En aquesta edició, els
nens poden disfrutar
d’una exhibició i un taller
de gossos pastors

❘ BARCELONA ❘ Investigadors del
Centre de Regulació Genòmica (CRG) a Barcelona han
desenvolupat un nou mètode
per identificar sistemàticament gens que contribueixen al risc de tenir càncer
hereditari.
“El nostre mètode computacional utilitza la idea clàssica que els gens cancerígens
necessiten dos alteracions
per donar lloc a la malaltia.
Això ens permet identificar
sistemàticament aquests gens
a partir de conjunts de dades
genòmiques sobre càncer ja
existents”, va explicar ahir
el científic Icrea Ben Lehner,
líder de l’estudi.

MEDI AMBIENT

Analitzen la
qualitat de l’aire
de Barcelona

El Dog Camp Junior arriba a la quarta edició
❘ RIALP ❘ Els campaments per a
nens i els seus gossos Dog Camp
Junior celebren la quarta edició
a Rialp amb vint inscrits en cada
un dels dos torns que s’ofereixen, el primer de l’1 al 7 de juliol
i, el segon, del 8 al 14.
Les convivències estan dirigides a nens d’entre 7 i 14 anys
que vulguin saber més sobre
el món caní. Les tres primeres
edicions es van realitzar a Castellcir (Moianès) i aquest any
canvien la ubicació per l’Alberg
Les Estades de Rialp.
L’Associació Catalana d’Excursionisme Caní ACEC 4 Turons, entitat organitzadora que
fomenta l’excursionisme amb
gossos, pretén inculcar valors

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ L’ajuntament de la Torre de Capdella posa en marxa demà
la tercera edició del Festival
de Senderisme de la Vall
Fosca, que fins diumenge
oferirà multitud d’activitats
lúdiques. La jornada començarà amb una observació a
les estrelles a més de 2.000
metres d’altitud, que es durà
a terme a l’entrada per la Vall
Fosca des del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici.
Així mateix, també el programa també inclou una visita guiada per conèixer la
història hidràulica de la zona i sopars amb productes de
proximitat.

Nens realitzant una de les activitats programades amb els gossos.

ta edició del Dog Camp Junior
és que els nens poden disfrutar
d’una exhibició i un taller de
gossos pastors.

Xarrades i jocs
A més, diferents ponents desenvolupen diverses masterclass sobre veterinària, primers
auxilis, modificació de la conducta i nutrició canina.
La metodologia més destaca-

da que s’utilitza als campaments
són els jocs, a causa dels bons
resultats que presenten tant en
els nens com a les seues mascotes. També treballen amb valors
com el respecte, l’empatia o la
confiança.
Els participants realitzen activitats d’agilitat, habilitats canines, rastreig i salvament aquàtic i esports com senderisme,
caiac o trèquing aquàtic.

❘ BARCELONA ❘ Més de mil estudiants i professors de Madrid i
Barcelona aprendran a identificar els líquens i a conèixer
la seua sensibilitat a la contaminació per crear un mapa
del seu districte que servirà
per constatar la qualitat de
l’aire de la zona. Durant el
pròxim curs, uns trenta grups
de secundària aprendran que
les espècies de líquens que
creixen en els arbres de la
ciutat indiquen els nivells
de contaminació de l’aire, sabran quantificar-los i
identificar-los i organitzaran
sortides per fer, entre tots,
els mapes dels líquens de les
dos capitals.

