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D han estat premiats en les ca-
tegories d’Audiovisual i Mitjans
Digitals. El president del Col·le-
gi de Periodistes de Lleida, Jo-
sep Lluís Cadena, va destacar
ahir la qualitat dels treballs pre-

sentats, va parlar de la conso-
lidació del premi i va elogiar la
tasca dels mitjans locals. L’ac-
te d’entrega tindrà lloc el prò-
xim 12 de març a l’ajuntament
de Lleida.

SEGRE guanya el premi
Mila d’igualtat de gènere
Un reportatge del ‘Lectura’, distingit en dos categories, premsa
escrita i fotoperiodisme ||Baixa laparticipació, amb11candidats

COMUNICACIÓGUARDONS

❘ LLEIDA ❘ SEGRE ha tornat a ser
distingit amb el premi Mila per
la Igualtat de Gènere, que con-
voquen conjuntament la Pae-
ria i el Col·legi de Periodistes
de Lleida i que aquest any ar-
riba a la sisena edició. El jurat
va donar a conèixer ahir el ve-
redicte dels premis, en un any
en què ha baixat lleugerament
la participació, amb onze tre-
balls presentats en les quatre
categories. Dos d’elles se les ha
emportat SEGRE, concreta-
ment el reportatge La guerra
en femení, publicat el passat 16
de desembre al suplement do-
minical Lectura, que ha estat

premiat en les categories de
premsa escrita, per la redacció
de Neus Martí, i de fotoperio-
disme, per les imatges deMikel
Aristregi. La Xarxa deTelevi-
sions Locals i el bloc Frontera

Una de les fotos guanyadores del reportatge del ‘Lectura’.

MIKEL ARISTREGI

SOCIETAT

Ofereixen un 40%
menys de places
en albergs a Lleida

INFÀNCIAESTIU

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ofereix
aquest estiu 10.236 places en
estades d’estiu en albergs de
Catalunya en el marc del pro-
grama L’Estiu és teu!A la pro-
víncia de Lleida hi ha 850
places disponibles, la qual co-
sa representa un 42%menys
de les 1.485 que es van co-
brir l’estiu passat. L’Agència
Catalana de la Joventut de la
Generalitat obrirà avui a les
12 hores i fins al 19 de març
el període de preinscripció
a través del telèfon d’aten-
ció ciutadana i la pàgina
web www.xanascat.cat/esti-
uesteu d’aquest programa di-
rigit a nens i joves d’entre 5 i
17 anys.

Poden escollir diferents
modalitats com ara música,
idiomes, esport, combinades,
enginy, circ, teatre, veu, cine,
creatives o natura. En aques-
ta edició hi participen 30 al-
bergs repartits pel territori
català, sis d’ells a la provín-
cia de Lleida i són els de La
Seu d’Urgell, Les,Navés, Sort,
Tremp i Son (nou d’aquest
any).Aquest any, el de Llei-
da ciutat no participa en
aquest programa i el taller de
circ que oferia s’impartirà a
Vic.

Una de les principals no-
vetats d’aquesta edició és
l’oferta de dos noves discipli-
nes d’estades: natura per a
participants de 8 a 12 anys i
les combinades d’anglès i as-

tronomia per a nens i adoles-
cents de 8 a 16 anys que
s’ofereix als albergs deTremp
i l’Espluga de Francolí.

Precisament l’alberg Mon-
Natura Pirineus de Son, a
l’Alt Àneu, participarà per
primera vegada en aquest
programa acollint les estades
de natura amb l’objectiu que
els joves participants pren-
guin consciència de la impor-
tància de preservar el medi
ambient.

LESCLAUS

Torns
❚ El programa L’Estiu és teu! es
desenvoluparà en 150 torns
de 6, 7, 10 o 14 dies. Les més
nombroses són les estades
combinades d’idiomes i mul-
tiesportives amb 3.706 pla-
ces.

Preus

❚ Els preus poden variar entre
els 344 i els 662 euros en fun-
ció de la modalitat i la dura-
da. Com a novetat, s’hi intro-
dueixen quatre torns amb
preus reduïts al mes d’agost.

Ajudes

❚ Les famílies nombroses, mo-
noparentals i acollidores que
obtinguin plaça podran dis-
frutar d’una reducció del 10%
en el preu.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

SOLIDARITAT INICIATIVES
LLEONARD DELSHAMS

Mésde 17.000 llunes ambbons desitjos per a nensmalalts
❘ LLEIDA ❘ Escolars de Lleida van
mostrar ahir la seua solidaritat
amb els nens malalts de càncer
en un acte organitzat per l’Aula
Hospitalària de l’Arnau deVila-

nova. Els petits van mostrar les
17.000 llunes amb desitjos per
a nens malalts que l’aula ha re-
collit en els últims mesos i van
iniciar la confecció d’un mural

gegant. Divendres s’entregarà a
la Casa dels Xuclis, un habitat-
ge d’acollida a Barcelona de l’as-
sociacióAfanoc d’ajuda a nens
amb càncer.

Un10%de
famílies que
esperen adoptar
hi renuncien

INFÀNCIA

❘ LLEIDA ❘ Un 10% de les famí-
lies que estan en llista d’es-
pera per adoptar un menor a
Lleida hi renuncien abans que
s’acabi el procés. Una de les
raons és els llargs terminis
que passen des que es pre-
senta la sol·licitud fins que fi-
nalment els designen un me-
nor, ja que poden passar en-
tre 3 i 4 anys.Així ho va ex-
plicar ahir a Ràdio Lleida-
Cadena Ser la cap de l’Insti-
tut Català de l’Adopció a
Lleida, Àngels Missé, qui va
assegurar que així ho han de-
tectat ara que s’estan reno-
vant els certificats d’idoneï-
tat de les famílies que van co-
mençar el procés d’adopció
fa tres anys.Actualment, hi
ha 110 famílies lleidatanes
en llista d’espera, pendents
que els assignin un menor.

GUANYADORS

Premsa escrita: SEGRE (Lectura),
La guerra en femení;NeusMartí.

Fotoperiodisme: SEGRE
(Lectura), La guerra en femení,per
les fotos Experiències, Mare i filla i
Miliciana;Mikel Aristregi.

Audiovisual: Xarxa deTelevisions
Locals (XTVL),Dones admirables;
Aurora Anton.

Mitjans digitals: FronteraD, La
suau batalla del vel;AnaTorres.
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