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Lleida obre les activitats
del Dia de les Dones
Dones amb Iniciativa de Lleida ret tribut a Anna Hermoso ||
Avui UGT homenatja afiliades al sindicat des de fa 25 anys

ACTIVITATSCELEBRACIÓ

M.MAS
❘ LLEIDA ❘ Un homenatge i una ex-
posició van obrir ahir els actes
commemoratius del Dia Inter-
nacional de les Dones a la pro-
víncia de Lleida. Entitats i ad-
ministracions han organitzat
una quarantena d’actes per tot
el territori lleidatà durant
aquest mes en què les dones
són les protagonistes.

Unes quaranta persones es
van donar cita ahir a l’IEI per
retre tribut aAnna Hermoso,
una lleidatana de 82 anys vin-
culada a ICV i a CCOO, i des-
prés van assistir a la inaugura-
ció d’una exposició sobre do-
nes del PSUC (Partit Socialis-
ta Unificat de Catalunya).

La primera part de l’acte es
va centrar en l’homenatge aAn-
na Hermoso mitjançant la pro-
jecció d’un vídeo en què aques-
ta treballadora social i exfunci-
onària del departament d’Agri-
cultura va explicar la seua llui-
ta per la igualtat entre homes i
dones.

La segona part de l’acte va
ser la inauguració d’una mos-
tra de plafons al pati de l’IEI per
recuperar la memòria històri-
ca des de la perspectiva de les
dones del PSUC.Aquesta ex-
posició, que pot visitar-se fins
al pròxim 25 de març, forma
part del projecte Dones del
PSUC, que promociona ICV.

D’altra banda, Dones amb

Iniciativa també organitza avui,
a les 20.30 hores a la capella de
la Immaculada de la Seu d’Ur-
gell, un debat sota el títol Tor-
nen les velles polítiques, par-
lem dels nostres drets.

Per la seua part, UGT també
ha preparat un homenatge, en
aquest cas per reconèixer la tas-
ca exercida per dones que des
de fa 25 anys estan afiliades
al sindicat. L’Auditori Enric Gra-
nados acollirà aquest acte avui,
a les 16.30 hores, en què par-
ticiparan la tresorera del Fut-
bol Club Barcelona, Susana
Monje, i la periodista de RNE
Pepa Fernández, que parlaran
sobre el paper de la dona al se-
gle XXI.

Anna Hermoso, segona per l’esquerra, va ser homenatjada.

MAGDALENA ALTISENT

Inici de la quarta edició
de l’Escola de Pastors
amb tretze nous alumnes

AGRICULTURAFORMACIÓ

Els nous alumnes, ahir, durant la visita a una explotació.

❘RIALP ❘Tretze aspirants a treballar
en el món de la ramaderia van
obrir ahir la quarta edició de
l’Escola de Pastors, una inici-
ativa que desenvolupa l’associ-
ació Rurbans al Pallars Sobirà i
que ha aconseguit xifres d’im-
plantació dels seus alumnes en
el sector de més del 60%.

Aquests nous aprenents han
estat seleccionats d’un total de
26 peticions que es van enviar
per formar part de la nova pro-
moció.Tenen 31 anys de mitja-
na i gairebé la meitat compten
amb estudis universitaris. Enca-
ra que bona part estan a l’atur,
les sol·licituds no han augmen-
tat i els organitzadors apunten
més a la vocació dels aspirants
que a la necessitat de trobar fei-

na.A més, gairebé el 60% pro-
venen del món rural, davant del
42% d’edicions anteriors. Per
províncies, 6 de cada 10 són de
Barcelona i la resta, a parts
iguals, de Lleida,Tarragona, Gi-
rona iValència.

Una sessió de teoria al refugi
de Llagunes i una visita a una
granja d’engreix ecològic de Sort
van ser les activitats el primer
dia d’escola. Per a aquest any,

ASSOCIACIÓ RURBANS

s’inclouen noves delegacions per
oferir pràctiques als alumnes, un
dels quals podrà participar en
un intercanvi amb una escola de
pastors francesa. L’objectiu és
completar la formació dels aspi-
rants perquè puguin dedicar-se
al món agrícola.

Dels 57 alumnes que han pas-
sat per l’escola en les edicions
anteriors, el 61% ja tenen el seu
propi ramat o treballen per a ter-
cers.

L’escola es desenvolupa en el
marc del Projecte Grípia de pro-
moció del sector primari.

PERFIL

La mitjana d’edat és de 31
anys, el 46% té estudis
universitaris i el 60%
prové del món rural

El 61% dels d’anteriors cursos treballen al sector

Wert veubé les
crítiques de la
RAE al llenguatge
no sexista

IGUALTAT

❘MADRID ❘ El ministre d’Educa-
ció, Cultura i Esport, José Ig-
nacioWert, va considerar ahir
que“està ple de sentit comú”
l’informe aprovat per la Real
Academia Española (RAE) en
què es critiquen les directrius
de nou guies sobre llenguat-
ge no sexista.Wert es va refe-
rir al “bon sentit” del docu-
ment i va afegir que una de
les funcions de les acadèmi-
es és justament aclarir aquests
temes.

Per la seua part, les porta-
veus de PP, PSOE, CiU i Es-
querra Plural a la Comissió
d’Igualtat del Congrés van co-
incidir a recordar a la RAE
que el llenguatge ha d’evolu-
cionar com ho fa la societat
i abandonar els tints sexis-
tes que poden utilitzar-se di-
àriament.

AGENDAPERAVUI

Homenatge
❚ 16.30 h: L’Auditori Enric Grana-
dos de Lleida acollirà l’acte d’ho-
menatge a dones afiliades a UGT
des de fa 25 anys. Susana Monje,
mà dreta de Sandro Rosell i tre-
sorera del FC Barcelona, partici-
parà, juntament amb la periodis-
ta de RNE Pepa Fernández, en
una taula redona després de
l’homenatge.

Conferència

❚ 18.30 h: Al Centre Cívic de Ba-
làfia, conferència titulada El de-
sert vist amb ulls de dona.

El Casal de la Dona de Lleida s’atansa als barris
❘ LLEIDA ❘ La regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat
de Lleida, Maria Rosa Ball, ha començat una ronda de tro-
bades amb representants d’associacions de dones de barris i
també d’altres entitats per explicar-los els serveis que ofereix
la regidoria. Una de les novetats és que tallers o conferènci-
es que s’imparteixen al Casal de la Dona podran portar-se
a terme a les seus de les entitats. Ball va visitar ahir el Cen-
tro Galego, a la imatge.

Promocionen la Ruta del Cister a la xarxa

❘ TÀRREGA ❘ La Ruta del Cister promociona el GR175, que uneix
els monestirs de Poblet, Santes Creus iVallbona de les Mon-
ges, a la xarxa social especialitzada en senderisme Cus-
pidis, a més de donar-la a conèixer a través de Facebook i
Twitter.

Desè aniversari de l’associació de superdotats

❘ LLEIDA ❘ L’Associació de Persones Superdotades MENSA ce-
lebrarà el cap de setmana del 17 i 18 de març el desè aniver-
sari a Lleida amb un torneig d’estratègia en què s’espera la
participació de 50 persones i una sessió gratuïta del test d’in-
tel·ligència.Aquesta activitat es portarà a terme diumenge
al Centre de Recursos Juvenils La Palma.

La botiga Apple arriba als 25milions de descàrregues

❘ MADRID ❘ La botiga d’aplicacionsApp Store d’Apple ha arri-
bat als 25.000 milions de descàrregues en els 315 milions de
dispositius iPhone, iPad i iPodTouch que hi ha al món, segons
va informar ahir la companyia amb seu a Cupertino (EUA).
L’aplicació número 25.000 milions ha sigut el joc de des-
càrrega gratuïtaWhere’s MyWater.
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