
Més de 600 especialistes 
celebren el 19è congrés 
estatal de neurociència
La convenció inclou diversos simposis 
amb més de quaranta conferències
Sis-cents especialistes participen en la trobada de la 
Sociedad Española de Neurociencia que se celebra des 
d’ahir i fins divendres al Palau de Congressos de La Llotja.

Lleida
REDACCIÓ

La Llotja acull el 19è Congrés 
biennal de la Societat Espanyola 
de Neurociència (SENC), amb la 
presència de més de 600 especia-
listes d’arreu de l’estat i de presti-
gi internacional.

L’alcalde de Lleida, Miquel 
Pueyo, va participar aen la in-
auguració de les jornades, que 
permetran compartir els darrers 
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avenços i investigacions sobre el 
cervell i les malalties que afecten 
el sistema nerviós. El Paer en Cap, 
va posar en relleu que “l’aposta 
per la ciència és imprescindible 
per a promoure el benestar dels 
ciutadans i millorar la seva quali-
tat de vida”, i va destacar la im-
portància de la confiança en la 
ciència i en la feina dels profes-
sionals de la medicina per poder 
“mantenir l’esperança i ser re-

silients” durant la pandèmia. A 
més, Pueyo va convidar els assis-
tents en la trobada a conèixer la 
ciutat i el seu patrimoni més im-
portant, com és la Seu Vella.

La 19a edició del Congrés in-
clou diversos simposis amb més 
de 40 conferències on es tracta-
ran els principals avenços neu-
rocientífics en temes com els 
mecanismes de la memòria, la 
neurogènesi, o les relacions entre 
el sistema nerviós i inmunitari.

Cal destacar que en el progra-
ma hi ha també activitats paral·le-
les adreçades al públic general.

Els membres dels Comitès Exe-
cutius de PIMEC Lleida i de la 
Cambra de Comerç de Lleida es 
van reunit recentment per im-
pulsar un front comú en bene-
fici del teixit productiu Lleidatà. 
En la seva tasca de crear sinèr-
gies conjuntes i de comunica-

ció permanent per a la defensa 
dels interessos de les empreses, 
ambdues entitats van posar de 
manifest la necessitat de resol-
dre algunes mancances del terri-
tori, com la fuga d’empreses, les 
deficiències en infraestructures i 
la manca de sòl industrial.

La Cambra i PIMEC fan un front 

comú en benefici de les empreses 

FOTO: PIMEC Lleida / Els Comitès Executius d’ambdues entitats

Tot i que el 85% de les universi-
tats de la Xarxa Vives inclouen 
la competència de gènere en 
algun dels seus graus, només 
el 31% l’han introduïda com a 
competència comuna a tots els 
graus que imparteixen. Es trac-
ta de la Universitat de Lleida 
(UdL), l’Autònoma de Barcelona 
(UAB), l’Abat Oliva (UAO CEU), la 
Rovira i Virgili (URV) i la de VIC 
(UVic-UCC). Així ho recull l’infor-
me La perspectiva de gènere en 
docència a les universitats de la 
Xarxa Vives. Malgrat els avanços 
respecte a l’anterior informe de 
2017, només el 16% dels graus 
inclouen assignatures de gène-
re en els currículums. En el cas 
de la UdL, aquest percentat-
ge puja fins el 26%, amb 12 de 
46 graus. Quant als postgraus, 

només 2 dels 36 que ofereix la 
UdL inclouen assignatures es-
pecífiques en gènere, el que re-
presenta un 6%. Respecte a la 
presència de dones en la coor-
dinació acadèmica d’estudis uni-
versitaris, la UdL és una de les 
que compta amb una presència 
més equilibrada de dones i ho-
mes. En el cas dels graus, un 44% 
estan coordinats per professo-
res a la Universitat de Lleida, 
quan la mitjana és del 49%. En 
els postgraus, les coordinadores 
representen un 40% davant el 
46% al conjunt d’institucions. 
I en programes de doctorat, el 
percentatge del 50% a la UdL su-
pera la mitjana del 41%. De to-
ta manera, l’estudi recorda que 
“són tasques molt exigents, però 
no són reconegudes”.

La UdL imparteix la 
competència transversal de 
gènere en els seus graus

Presenten 

la iniciativa 

Technovation 

Girls Catalonia 

L’alcalde de Lleida, Miquel Pue-
yo, participarà a la presentació 
de Technovation Girls Catalo-
nia, una iniciativa global amb 
l’objectiu d’incrementar la par-
ticipació femenina en l’àmbit 
tecnològic. L’acte es celebrarà 
a l’Auditori Joan Oró del Parc 
Científic, i  també hi assistiran el 
tinent d’alcalde Paco Cerdà i la 
regidora de Persones, Comuni-
tat i Agenda 2030 Mariama Sall.  

El CaixaForum acull aquest matí 
la primera jornada ‘Del Baratillo 
al 2.0. La digitalització del comerç 
tradicional de Lleida’. Amb la vo-
luntat d’encarar els reptes que té 
el comerç amb la revolució digi-
tal la primera sessió servirà per 
escoltar les opinions de repre-
sentants del sector en una tau-
la rodona en la que participaran 
Rosa Maria Eritja, presidenta de 
la Fecom, Manel Llaràs, president 

de Pimec-Comerç, Llorenç Gon-
zález, president de l’Associació de 
Comerciants de l’Eix, i Josep Be-
llera, president de l’Associació de 
Comerciants de la Zona Alta. 

El debat el moderarà l’exdirec-
tor de LA MAÑANA i del Diari de 
Tarragona, Josep Ramon Correal. 
A l’acabar la sessió també es do-
narà veu al públic perquè pugui 
formular les preguntes i inter-
vencions pertinents. El cicle con-

tinuarà el 9 de desembre amb la 
conferència ‘Digitalització? Per 
què no parlem de comerç?, a 
càrrec del professor d’Esade Lluís 
Martínez Ribes mentre que el di-
jous 10 de febrer se celebrarà la 
tercera jornada. En aquest cas 
serà el degà de la Facultat de Dret 
i Economia de la Universitat de 
Lleida (UdL), Eduard Cristóbal, qui 
s’encarregarà de fer una radiogra-
fia del comerç des de principis del 

El CaixaForum inaugura avui les
jornades de digitalització del comerç

segle XX fins a la irrupció del 2.0. 
En aquesta sessió també 

s’abordarà el posicionament a les 
xarxes social i les estratègies que 
cal implementar per moure’s en 
el món 2.0. El cicle acabarà el 28 
d’abril amb una conferència de 
la professora de Geografia de la 
Universitat de Lleida, Carme Be-
llet, sobre la realitat del comerç 
de Lleida i del territori posant 
l’accent en la digitalització. La jor-
nada culminarà amb l’explicació 
de casos d’èxit en el món digital. 
El cicle ‘Del Baratillo al 2.0’ està 
organitzat per LA MAÑANA amb 
la col·laboració de la Fundació “la 
Caixa”.
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