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Romaniaviu un aplec català
gràcies a una lleidatana

Congrés a la
UdL sobre
conservació
de l’energia

Els dies 8, 9 i 10 d’agost, amb la implicació d’Adifolk i l’ajuntament de Timisoara

Participaran 25 països

INTEGRACIÓ CULTURAL
ROMANESA A LLEIDA

REDACCIÓ. LLEIDA

Els dies 8, 9 i 10 d’agost la ciutat romanesa de Timisoara viurà el XXVII Aplec Internacional
del flolklore català gràcies a la
insistència d’una lleidatana, de
nom Maria Felicia, d’origen romanés. Hova proposar a un amic
ja fa temps i la feliç idea s’ha convertit en realitat i ha aixecat força expectació en aquesta important ciutat deTransilvania, terra
del comte Dràcula.
L’entitat cultural romanesa
Via Rumania Cultura va fer seva la idea de la lleidatana i va

Lacomunitatromanesa,lamés
nombrosa entre la immigració
aLleida,haestatunadelesprimeres en integrar-se culturalment i diversos joves d’aquest
origen participen en activitats
i grups culturals. La importància del col·lectiu, sobretot a la
ciutat (més de 8.000 persones) ha generat interès per
operar vols xarter des de l’aeroport d’Alguaire a Romania,
com va publicar el Bondia.cat.

aconseguir els ajuts i el finançament necessari per muntar
l’Aplec, que s’organitza cada any
a una ciutat europea de la mà
d’Adifolk (Associació per a la Difussió del Folklore), entitat catalana responsable d’aquesta
mostra cultural i que l’any passat es va fer a Verona. Dit i fet,
els responsables d’Adifolk van
visitar Timisoara al gener passat, mentre que una delegació
de l’ajuntament deTimisoarava
visitar Barcelona al febrer convidats a les festes de Santa Eulàlia, perveure tot el folklore que

s’exhibirà a l’Aplec. El 10 de febrer es signava l’acord al castell
de Montjuïc entreAdifolk, l’ajuntament deTimisoara iVia Rumania Cultura. Està previst que a
aquest festival folklòric català a
la ciutat romanesa hiviatgin milers de turistes catalans (2.000
a Verona l’any passat), doncs és
una tradició seguir la ruta dels
Aplecs d’Adifolk cada estiu.
També s’esperen turistes de les
veïnes Serbia i Hungria per a
veure castells, sardanes i multitud d’espectacles enllaçats amb
la cultura catalana tradicional.

La UB i la UdLdescriuen
l’origen de l’agricultura
fa 12.000 anys a l’Orient
El treball permet reconstruir les condicions dels cultius
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Alguns dels majors experts mundials en emmagatzematge
d’energia tèrmica es donaran cita a la Universitat de Lleida
(UdL) del 28 al 30 de maig en el
marc del Congrés internacional
Eurotherm Seminar nº99 - Advances in thermal energy storage, coordinat pel grup GREA Innovació Concurrent que lidera la
catedràtica laboral de l’Escola
Politècnica Superior de la UdL
Luisa F. Cabeza. Es presentaran
treballs de 25 països d’arreu del
món com ara Alemanya, Finlàndia, Japó, Austràlia, Nova Zelanda, Israel, Uruguai o Brasil. El
congrés tractarà temes com els
nous materials per conservar
l’energia, els mètodes d’encapsulació, la validació experimental de models numèrics o l’emmagatzematge tèrmic en sistemes d’energia renovable. Les
sessions tindran lloc al Centre de
Cultures i CooperacióTransfronterera, al campus de Cappont.

JOSEP LLUÍS ARAUS (UB)

LaCUPvolque
laPaeriafixiun
mínimd’aigua
ACN

Detingut per agredir 2 persones durant l’Aplec
La Urbanava detenir diumenge un home de 44 anys com a presumpte autor d’una agressió a un home i una dona. Durant la
festa s’han recollit 24.300 kg de residus, dels quals 16.900 kg
en contenidors de reciclatge, un 20% més que el 2013.
Jaciment neolític de Tell Halula, a Síria.
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Un treball codirigit pel catedràtic de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària de la UdL,
Jordi Voltas, el catedràtic de la
UB Josep Lluís Araus i l’investigador Ramon y Cajal d’Agrotecnio-UdLJuan Pedro Ferrio ha reconstruït les característiques de
l’agricultura als seus orígens
comparant mostres de llavors i
fustes antigues amb actuals. Els
resultats de la recerca, publicada a la revista Nature Communications, permeten conèixer les
condicions d’humitat i fertilitat
dels cultius, així com el procés
de “domesticació” dels cereals
per part de l’home des del Neolític (fa 12.000 anys) fins a l’època preromana (fa 2.000 anys).
Els investigadors han analitzat
367 llavors de cereals i 362 restes de fustes obtingudes a 11
jaciments de l’Alta Mesopotàmia
i les han comparat amb mostres

actuals. “Hem reconstruït el pes
de la llavor. El seu increment va
continuar molt més temps del
que es pensava, durant mil·lennis”, va explicar el professor de
BiologiaVegetal de la UB, Josep
Lluís Araus. Segons l’expert,
aquesta selecció inicial va ser
“inconscient”, els primers agricultors es quedaven les llavors
més grans i així progressivament
n’augmentava la mida. L’investigador d’Agrotecnio-UdL, Juan
Pedro Ferrio,va explicar que “tot
i que eren cultius de secà, hi havia gran disponibilitat de nitrogen comparat amb ara. Eren terrenys molt més fèrtils”. “És el primer estudi integrador de
l’evolució de l’agricultura al seu
bressol, resultat d’aplicar tècniques innovadores a material arqueobotànic”, va comentar el
professor del Departament de
Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL, Jordi Voltas.
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La CUP de Lleida va demanar a
la Paeria que garanteixi un mínim vital d’aigua potable de
2.050 litres mensuals a aquelles
persones o unitats familiars amb
pocs ingressos. La formació fa
aquesta demanda arrel de
l’anunci de la Paeria de crear un
“fons social de solidaritat” per
subvencionar la factura de l’aigua entre persones amb risc de
“vulnerabilitat social”.

Ajutsperapisos
queesdestinin
alloguersocial
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Els alumnes del Josep Lladonosa, contacontes
Els alumnes del Josep Lladonosa visiten escoles pròximes
per explicar contes que els nens treballen i il·lustren. Finalment posen la feina en conjunt i els autors dels contes escenifiquen el conte amb el material que han elaborat els nens.

La Paeria destinarà 80.000 euros als amos d’habitatges buits
al Centre Històric quevulguin rehabilitar-los per destinar-los a la
xarxa de lloguer social. Les subvencions no podran superar el
màxim del 40% del cost total de
l’actuació i hi haurà un límit de
10.000€ per edifici. El termini
per fer sol·licituds serà d’un mes
a partir de l’aprovació de la convocatòria pel ple municipal.

