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PortAventura 
obrirà un parc 
per a nens 
malalts greus

INICIATIVA

❘  TARRAGONA ❘  La Fundació 
PortAventura va anunciar 
ahir la creació d’un com-
plex denominat PortAven-
tura Dreams per a nens amb 
malalties greus i les seues fa-
mílies que es trobarà dins de 
PortAventura World i dispo-
sarà d’un pressupost de tres 
milions d’euros. El complex 
tindrà prop de 9.000 metres 
quadrats, podrà allotjar vuit 
famílies setmanalment i pre-
veu atreure 168 famílies a 
l’any. 

PortAventura Dreams cre-
arà un espai fisicotemporal 
lúdic que tindrà per objectiu 
buscar un efecte positiu des 
d’un punt de vista psicolò-
gic sobre la recuperació de 
la malaltia.

La recerca del  
tió, diumenge  
al Parc de  
la Mitjana

NADAL

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Gira-
món de Pardinyes (AGIPA) 
celebrarà aquest diumenge 
que ve la tercera edició de 
La Recollida del Tió a Llei-
da. Aquesta iniciativa diri-
gida als més petits de la casa 
consisteix que els nens, jun-
tament amb els seus famili-
ars, busquin pel Parc de la 
Mitjana el seu tió per poder 
emportar-se’l a casa. Abans 
de la recerca els petits rebran 
una carta en la qual el tió els 
demanarà que el vagin a bus-
car. L’activitat es portarà a 
terme des de les 11.30 hores 
fins a les 13. Tots els donatius 
que es facin durant la jornada 
aniran dirigits a La Marató 
de TV3.

Reconeixement a la feina ben feta
Una llevadora que va exercir a Tremp, el cooperativista Joan Segura i Frederic Godàs 
a títol pòstum, medalla Francesc Macià || Quinze persones i cinc entitats, premiades

REDACCIÓ

❘ BARCELONA ❘ El Govern de la Ge-
neralitat reconeix els mèrits la-
borals amb les medalles i pla-
ques al treball President Macià 
de quinze persones i cinc en-
titats en l’edició d’aquest any. 
Entre els premiats del 2018 hi 
ha tres lleidatans. Rosa Baró 
Perelló, nascuda a Balaguer el 
maig de l’any 1933, va estudiar 
infermeria a l’Hospital Clínic de 
Barcelona i ha dedicat tota la se-
ua carrera professional a l’àmbit 
hospitalari en sales de part com 
llevadora a Tremp. Un altre dels 
condecorats és Joan Segura Se-
gura, nascut a Maials el 1953, 
president durant 24 anys de la 
Denominació d’Origen Protegi-
da les Garrigues, ha dedicat la 
seua vida al món de les coopera-
tives i del sector agrari. Durant 
dos anys va ser el responsable 
a Catalunya a la Confederació 
de Cooperatives d’Espanya re-
presentant la Federació de Co-
operatives Agràries de Catalu-
nya. L’últim guardonat lleidatà 
és el fill del fundador del Liceu 
Escolar, Frederic Godàs, i de la 
pedagoga catalana Victorina 
Vila, Frederic Godàs i Vila, per 

CERTAMEN GOVERN

seguir els passos dels seus pares 
en la contribució i el desenvolu-
pament de l’escola i la llengua 
catalanes.

Entitats

Així mateix, en l’apartat d’en-
titats una de les empreses dis-
tingides és la Fundació Volem 
Feina, en la categoria d’Igual-

tat d’Oportunitats i conciliació 
de la vida personal, laboral i 
familiar. Aquesta entitat de la 
comarca del Solsonès és un re-
ferent al territori en els àmbits 
d’actuació en els quals treballa, 
que són les persones, el medi 
ambient i la sostenibilitat.

Aquests guardons reconeixen 
persones que hagin destacat per 

les seues qualitats o mèrits per-
sonals o pels serveis prestats en 
benefici dels interessos generals 
a la feina.

Altres premiats van ser la 
barcelonina Mercè Mas i Quin-
tana per la seua defensa de les 
persones grans o la sevillana Es-
trella Gutiérrez per la seua lluita 
per la dignitat dels treballadors.

Quatre lleidatans figuren a la llista  
dels investigadors més citats del món

CIÈNCIA RÀNQUING

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Quatre investigadors 
lleidatans formen part de la 
llista dels experts més citats 
del món el 2018 elaborada per 
Clarivate Analytics. Formen 
part dels 34 investigadors de 
centres universitaris i d’investi-
gació catalans que apareixen en 
aquesta llista amb els noms més 
influents en el sector. Es tracta 
de Damià Barceló, nascut a Me-

nàrguens, president de l’Institut 
Català d’Investigació de l’Aigua 
(ICRA). També apareix Luisa 
Cabeza, professora de l’EPS de 
la UdL i Elías Campo, actual di-
rector d’Investigació de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona i que va 
ser professor d’Anatomia Pato-
lògica a la Universitat de Lleida 
fins a l’any 1997. Tanca la llista 
el cardiòleg Josep Rodés-Ca-
bau, de la Universitat Laval del 

Canadà. La llista identifica els 
4.058 experts que es troben en 
l’1 per cent més citat en la seua 
especialitat en vint-i-un camps 
de la ciència i les ciències soci-
als, que van des de la medicina 
clínica i les neurociències fins 
a l’agricultura, l’economia o el 
medi ambient. La Universitat 
de Barcelona és el centre amb 
més investigadors citats, segui-
da del CSIC. El lleidatà Damià Barceló.

PREMIATS

n El Govern de la Ge-
neralitat reconeix a títol 
pòstum la gran implica-
ció, esforç i contribució 
de Frederic Godàs i Vi-
la, fill del fundador del 
Liceu Escolar de Lleida, 
Frederic Godàs i de la pe-
dagoga Victorina Vila, en 
el desenvolupament de la 
llengua catalana a les es-
coles. Godàs va nàixer a 
Lleida el 22 de febrer del 
1910 i va morir a la matei-
xa ciutat el 1997.
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