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redacció
❘ LLeiDa ❘ Art i solidaritat torna-
ran a donar-se la mà gràcies a 
la col·laboració entre la mura-
lista lleidatana Mireia Serra, 
coneguda com a Lily Brik, i el 
Banc dels Aliments de les Co-
marques de Lleida. En aquest 
sentit, està previst que l’artista 
pinti un mural de grans dimen-
sions el mes de març de l’any 
que ve l’objectiu del qual serà 
conscienciar la ciutadania so-
bre el malbaratament alimen-
tari. Actualment, la iniciativa 
es troba en una fase molt inicial 
i, segons va explicar el direc-
tor de l’entitat solidària, Oriol 
Berenguer, han començat ja 
una ronda de contactes amb 
les institucions per trobar la 
paret que aculli la pintura.

Així mateix, Berenguer va 
fer una crida també als lleida-
tans per trobar un patrocina-
dor que pugui finançar la ini-
ciativa i més concretament els 
costos de la grua i les pintures 
que Serra necessitarà per dur a 
terme la seua obra, ja que l’ar-
tista no cobrarà res per aquest 
treball. 

“El cert és que aquesta és 
una campanya de difusió que 
no només engloba la nostra 
entitat, sinó que també es fa 
extensiva a la resta de Banc 
dels Aliments de Catalunya”, 
va indicar Berenguer. 

Per la seua part, Serra va ex-
plicar que, des que va comen-

çar la pandèmia, ha estat cada 
vegada més conscient de les 
dificultats que està patint gran 
part de la societat i va consi-
derar que, ja que ella és “una 
privilegiada per tenir un plat a 
taula”, era el moment que l’“art 
no només omplís els cors de la 
gent sinó també els plats dels 
més necessitats”. “A finals de 

l’any passat ja vam iniciar una 
col·laboració amb el Banc dels 
Aliments per la qual jo dona-
ré el 10% de les vendes d’una 
col·lecció de 50 làmines fetes 
per mi [ja se n’ha venut una i 
Serra va donar el cost íntegre], 
i no volia que la nostra relació 
acabés allà. Així que un dia, 
parlant sobre el malbarata-
ment alimentari, vam pensar 
que seria una bona idea fer un 
mural”, va afirmar lily Brik.

Segons dades de la Genera-
litat, a Catalunya es malgasten 
un total de 35 quilos d’aliments 
per persona i any, la qual co-
sa implica aproximadament 
262.000 tones de menjar.

menjar
a Catalunya es rebutgen    
al voltant de 262.000  
tones d’aliments 
anualment

Mural de Lily Brik contra el 
malbaratament alimentari
L’artista lleidatana, en col·laboració amb el Banc dels aliments, 
pintarà l’obra el 2022 || Encara s’ha de determinar la ubicació

iniciatives solidaritat

Lily Brik i el director del Banc dels aliments, Oriol Berenguer.
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redacció
❘ LLeiDa ❘ La Fundació Mobi-
le World Capital Barcelona 
(MWC), a través del seu labo-
ratori 5G i Telefónica amb el 
seu hub (espai d’emprenedoria 
empresarial) Wayra, ha obert 
una nova convocatòria d’ajuts 
dirigits a startups (empreses 
emergents) tecnològiques llei-
datanes que estiguin desenvo-
lupant solucions que utilitzin, 
o tinguin per objectiu utilitzar, 
tecnologies 5G, com NB-lot, 
LTEM o 5g-NSA, en el seu full 
de ruta. 

En aquest sentit, aquelles fir-
mes que vulguin aconseguir 
aquest pla d’acceleració tenen 
temps d’apuntar-se a https://
challenges.5gbarcelona.org/ 
fins al proper 14 de febrer. Ai-
xí, el procés finalitzarà amb 

la selecció de quatre startups 
que participaran en un progra-
ma de formació d’un total de 
17 setmanes en les quals els 
emprenedors participaran en 
diferents cursos virtuals per 
part de mentors de Wayra i 

el laboratori 5G del MWC en 
diferents àrees com finances, 
vendes, màrqueting, inversió 
o brànding. 

En aquesta línia, entre els 
professors més destacats figu-

ren Franc Carreras, fundador 
de Consell Digital i col·labora-
dor de l’Escola Superior d’Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses (Esade de Barcelona); 
Katherine D’Amico, CEO de 
Swala Ventures; Ismael Barros, 
director de Soluble Studio; o 
Mercè Tell, directora de Nekko 
Capital, entre d’altres.

A més, les empreses llei-
datanes seleccionades també 
tindran accés a inversors, es-
pais de networking i visibilitat 
dins de l’ecosistema 5G, així 
com al laboratori The Thinx 
5G Barcelona, un dels espais 
més avançats i més ben equi-
pats del món respecte a aquesta 
tecnologia, que compta amb 
material d’última generació i 
suport tècnic especialitzat per 
a cada sessió de proves.

ajuda del Mobile World Capital a 
empreses tecnològiques de Lleida
convocatòria dirigida a firmes que utilitzin la tecnologia 5G

iniciatives tecnologia

inScripció
aquells emprenedors         
que vulguin apuntar-s’hi 
poden fer-ho fins al  
proper 14 de febrer

Constaten retards  
en la detecció del 
càncer per la Covid

entitats dia mundial

❘  BarCeLona ❘  La Federació 
Catalana d’Entitats contra 
el Càncer (FECEC) ha cons-
tatat un retard durant el 2020 
en els nous diagnòstics de tu-
mors a causa de l’emergència 
sanitària provocada per la 
Covid-19, que ha fet augmen-
tar en un 21% la demanda 
de suport psicooncològic i 
social. Amb motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer, 
dijous, la FECEC reclama a 
les autoritats sanitàries que 
“incrementin els esforços 
per restablir la normalitat 
en l’atenció oncològica”. 

Consideren de vital im-
portància recuperar aquesta 
normalitat anterior a la pan-
dèmia en els programes de 
cribratge i diagnòstic ràpid 
en els quals, malgrat haver-se 
reprès l’activitat, encara hi ha 
greus retards. 

Al juny es va reprendre 
el programa de cribratge de 
càncer de mama i al setem-
bre, el de càncer de còlon i 
recte, però la situació de la 

pandèmia podria provocar 
un alentiment al calenda-
ri d’implementació. “Hi ha 
una relació directa entre el 
funcionament d’aquests pro-
grames i la futura incidència 
del càncer”, assegura la FE-
CEC, “de forma que aquest 
retard podria provocar la de-
tecció dels casos en estadis 

més avançats i tindrien un 
pitjor pronòstic”. L’AECC 
de Lleida ha organitzat una 
conferència online del doctor 
Moisés Mira, cap de Radio-
logia Oncològica de l’Arnau, 
amb motiu del Dia Mundial, 
i fa una crida a inundar les 
xarxes socials de verd per 
visibilitzar la malaltia.

aecc LLeida
Ha organitzat una 
conferència virtual del 
cap de radiologia 
oncològica de l’arnau

rosselló farà        
un concurs de 
disfresses a 
través de tik tok

festes

❘ rosseLLó ❘ Amb l’objectiu de 
mantenir la tradició i l’es-
perit del Carnaval, les regi-
dories de Festes i de Joven-
tut de l’ajuntament de Ros-
selló, amb la col·laboració 
de Ràdio Rosselló, el grup 
de joves de l’Esbart Rosse-
llonès i el grup de teatre La 
Cremallera preparen aquest 
any una celebració diferent, 
prevista per al 20 de febrer, 
amb dos concursos de dis-
fresses, un a la xarxa social 
Tik Tok i un altre porta a 
porta en les categories d’in-
fantil i adult.

En aquest sentit, els in-
teressats a participar en 
el concurs porta a porta 
s’hauran d’inscriure prèvi-
ament perquè l’organitza-
ció planegi l’itinerari de la 
rua de Carnaval el proper 
20 de febrer a la tarda, que 
passarà per les cases dels 
participants. 

La rua es gravarà en ví-
deo i s’emetrà uns dies des-
prés a la televisió total. 

Es posterga així la cele-
bració una setmana per no 
coincidir amb les eleccions 
del 14 de febrer i sempre 
que les mesures sanitàries 
ho permetin.

estrella Damm 
elimina el plàstic  
de les seues llaunes

sostenibilitat

❘ BarCeLona ❘ Estrella Damm 
elimina els plàstics que 
emboliquen els packs de 
llaunes i des d’ahir els pro-
dueix tots amb un emba-
latge elaborat amb cartró 
procedent de boscos ges-
tionats de manera sosteni-
ble. Aquesta acció suposarà 
la reducció de 99 tones de 
plàstic a l’any i se suma a les 
iniciatives de la marca per 
aconseguir un packaging-
més ecosostenible.

L’humà obliga              
els animals a 
moure’s per viure

fauna

❘ syDney ❘ Científics de la 
Universitat de Sydney han 
descobert que l’impacte 
de l’activitat humana en el 
moviment dels animals, els 
ha obligat a moure’s fins a 
un setanta per cent més per 
sobreviure. 

En aquest sentit, ja no 
només activitats com la 
tala i la urbanització són 
culpables d’aquest fet, sinó 
també la caça, el lleure o els 
conflictes armats.
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Els Mossos controlen des de 
l’Estació Lleida-Pirineus que 
es compleixi el confinament
Els controls es repetiran aquests dies i es demana 
el certificat d’autorresponsabilitat als passatgers
Els Mossos d’Esquadra 
van establir controls ahir 
a l’estació de l’AVE de 
Lleida per controlar que 
alguns dels passatgers no 
s’estiguessin saltant el 
confinament municipal. La 
mesura arriba després d’un 
augment de les infraccions 
arreu de Catalunya

Lleida
Redacció/acn
Els passatgers de l’AVE que arri-
baven ahir a l’estació de trens de 
Lleida-Pirineus es van trobar amb 
un control dels Mossos d’Esqua-
dra. Tant a la gent que arribava 
com a la que sortia se’ls demana-
va el certificat d’autoresponsabi-
litat i es comprovava que el seu 
desplaçament fos justificat. Els 
controls van començar al migdia 
i es van allargar durant tota la tar-
da d’ahir.

Segons va informar Mossos 
d’Esquadra, aquests controls 
s’aniran repetint durant els pro-
pers dies, sobretot després que 
el Departament d’Interior alertés 
aquest dilluns d’un increment de 
les infraccions durant el cap de 
setmana passat. Concretament, 
s’han aixecat 457 actes per sal-
tar-se el confinament municipal i 
263 per incomplir el confinament 
nocturn. La xifra total és d’unes 

FOTO: Mossos d’Esquadra / Es va fer passar pel control als viatges que entraven i sortien de l’AVE

2.800. El comissari dels Mossos, 
Joan Carles Molinero, va detallar 
que suposa un increment d’un 
15% respecte el cap de setmana 
anterior. “Ens posa en evidència 
que hi ha persones disposades 
a un incompliment del confina-
ment municipal”, ha argumentat. 
Es per això que ahir es va posar en 

marxa el reforç del control peri-
metral a Catalunya per detectar 
els viatges “no justificats”. Es van 
estar fent a les principals vies com 
l’A-7 i l’AP-7, així com a les estaci-
ons de l’AVE.

Un altre punt conflictiu, s’ha 
notat als parcs naturals, segons 
Sàmper relacionat amb “el bon 

temps”, que ha propiciat un ma-
jor nombre de sortides. Els agents 
van fer 63 controls en sis parcs 
naturals, que van permetre aixe-
car un total de 120 actes, 56 al 
Montseny i 32 a Montserrat. Mal-
grat les restriccions, Interior ha 
detectat un augment general de 
la mobilitat. 

Polémica a la 
Seu d’Urgell 
per un recital 
al pavelló 
poliesportiu
El grup municipal de Compro-
mís a la Seu d’Urgell va dema-
nar explicacions ahir a l’equip 
de govern encapçalat per Jordi 
Fàbrega per un concert de Bu-
hos celebrat dissabte al pave-
lló poliesportiu. Segons Com-
promís “no es van complir les 
mesures sanitàries exigides” 
(remet a imatges de les xarxes) 
i demana “explicacions i discul-
pes” a l’alcalde. Des del consis-
tori es neguen les acusacions, 
s’assegura que es complien les 
mesures requerides i que hi ha-
via 336 persones quan el Proci-
cat en permet 405.

Rosselló opta 
per reinventar 
el carnaval 
amb el TikTok
Amb l’objectiu de mantenir 
el Carnestoles malgrat la Co-
vid, les regidories de Festes de 
l’Ajuntament de Rosselló, amb 
la col·laboració de Ràdio Rosse-
lló, el grup de joves de l’Esbart 
Rossellonès i el grup de teatre 
la Cremallera, preparen en-
guany una celebració diferent, 
prevista per al 20 de febrer i 
adaptada a les circumstàncies 
sanitàries. Ho faran organitzant 
dos concursos de disfresses: un 
concurs a la xarxa social TikTok, 
on els participants poden pujar 
un vídeo disfressats fent una 
coreografia, i un concurs de dis-
fresses porta a porta amb dues 
categories, infantil i adult.
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Dos concursos de disfresses 
pel Carnestoltes de Rosselló

Felicitats Blau!!!

Roselló celebrarà el 20 de febrer un Carnestoltes diferent que 
inclourà dos concursos, un a la xarxa social Tik Tok i un altre 
porta a porta, amb categories infantil i adult.

“La famíla et desitja un feliç dia del teu sant, Blau”

Premis del LXXXVI Concurs de Pessebres
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va celebrar diumenge a la Seu Vella l’acte de lliurament de 
premis del LXXXVI Concurs de Pessebres.

Projecte d’òpera amb veïns del Raval
Ahir va presentar-se l’òpera ‘La gata perdida’, una producció del Teatre del Liceu en col·laboració amb 
veïns del barri del Raval, que inclou rumba catalana o hip-hop.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat




