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Jornades 
gastronòmiques 
Food & Fun amb 
13 restaurants
Ofereixen menús 
especials des de 20 €

INICIATIVES HOSTALERIA

M. C.
❘ LLEIDA ❘ L’associació Food & Fun 
de Lleida organitza per tercer 
any consecutiu unes jornades 
gastronòmiques amb què tret-
ze restaurants de Lleida, Alco-
letge i Raimat posaran de relleu 
la creativitat de la cuina lleida-
tana des de l’1 al 22 de novem-
bre. Durant aquest temps, cada 
local oferirà un menú persona-
litzat amb productes de proxi-
mitat que combinaran tradició 
i cuina d’avantguarda. Així 
ho va anunciar ahir el xef del 
restaurant Cràpula i president 
de l’associació, David Molina, 
que va destacar que “pràcti-
cament hem doblat el nombre 

d’establiments que van parti-
cipar-hi en la primera edició” 
i va afegir que “per primera 
vegada aquesta iniciativa s’ex-
porta fora de Lleida ciutat”. En 
aquest sentit, va explicar que, 
“a més de combinar la creati-
vitat d’un grup de joves cuiners 
amb l’excel·lència dels nostres 
productes de qualitat, aques-
tes jornades gastronòmiques 
pretenen remuntar la caigu-
da de clientela de les últimes 

setmanes”. A l’acte també va 
acudir el regidor de Comerç i 
Turisme, Rafael Peris. El preu 
dels menús oscil·la entre els 20 
i 60 euros.

AMADO FORROLLA

M. CABELLO
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La família 
de Cosmin Ionescu, un adoles-
cent de la capital de les Garri-
gues que lluita des de fa vuit 
anys contra el càncer, recap-
tarà fons per a la investigació 
d’aquesta malaltia a l’hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona 
amb una gran festa que tindrà 
lloc el 17 de novembre al Pave-
lló de l’Oli d’aquesta localitat. 
Així, un espectacle d’animació 
a càrrec del Pallasso Tortelini, 
una sessió de zumba d’Impac-
te Gym i un concert d’Alberto 
Castell al costat del grup de 
ball Sunset Ladies, seran algu-
nes de les activitats que faran 
les delícies de petits i grans des 
de les 17.30 h. 

Segons va explicar la impul-
sora de la iniciativa, Elena Io-
nescu, “com a mare que coneix 
de prop les conseqüències del 
càncer necessitava fer alguna 
cosa per visibilitzar la lluita 
dels petits, així com el sofri-
ment de les seues famílies”. 

En aquest sentit, Elena va 
assegurar que “és una batalla 
constant i l’únic que podem fer 
per combatre aquest monstre 
és contribuir a la investigació 
de noves teràpies”, al mateix 
temps que es va mostrar agraï-
da per l’èxit de participació per 
part de les empreses i entitats 
locals. “Tota la ciutat ha volgut 
col·laborar d’una forma o una 
altra en aquesta festa, cosa que 

revela la solidaritat dels veïns”, 
va apuntar. 

La iniciativa estarà dirigida 
per Josep Sala i inclourà també 
tobogans inflables, tallers de 
pintura infantils i berenar per 
a tots els assistents. 

El preu per accedir a aques-
ta festa, en la qual col·laboren 
l’ajuntament de les Borges 
Blanques, les Ampes dels col-
legis Joan XXIII i Mare de Déu 
de Montserrat i moltes altres 
entitats locals, serà de dos eu-
ros. La família de Cosmin ja 
ha organitzat altres iniciatives 
solidàries amb què ha recaptat 
més de 2.000 euros per a la llui-
ta del càncer infantil.

Festa solidària contra el 
càncer infantil a les Borges
Amb tobogans, música en directe i pallassos, el 17 de novembre 
al Pavelló de l’Oli || En benefici de l’hospital Sant Joan de Déu

INICIATIVES SALUT

Cosmin i la seua mare, impulsors d’aquesta iniciativa solidària.

Dos lleidatans, candidats 
a presidir el Col·legi de 
Fisioterapeutes català

SALUT ELECCIONS

REDACCIÓ
❘ BARCELONA ❘ Dos lleidatans, 
es presentaran amb sengles 
candidatures a les eleccions 
que el Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya (CFC) 
ha convocat per renovar la 
seua junta de govern el pro-
per 17 de novembre.

D’una banda, el fisiotera-
peuta i psicopedagog veí de 
Balaguer Ramon Aiguadé 
presenta una candidatura en 
la qual vol vetllar pels pro-
fessionals afiliats al Col·legi i 
ampliar la seua formació serà 
indispensable. A més pretén 
atansar la fisioteràpia a la 
ciutadania teixint convenis 
amb ajuntaments i consells 
comarcals.

De l’altra, el també fisiote-
rapeuta Francesc Rubí, nas-

cut a l’Empordà i establert a 
Lleida, explica que per a ell 
l’empoderament del fisiotera-
peuta és essencial igual que 
la promoció d’aquest junta-
ment amb el seu treball i la 
seua evolució. 

Així mateix considera 
que han d’efectuar-se can-
vis en les polítiques sanità-
ries i atansar la professió a 
la societat amb una vocació 
educadora.

ELECCIONS

Els candidats tindran 

temps de presentar les 

seues propostes fins al  

17 de novembre.

Imatge d’un dels ponents ahir a l’Arnau de Vilanova.

SALUT FORMACIÓ
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova va 
acollir ahir el curs Delruci 
2018, dedicat a la detecció, 
prevenció i tractament del 
delírium en pacients crítics, 
amb més de cent cinquanta 
professionals sanitaris ins-
crits. Aquest curs, pioner a 
l’Estat espanyol i organitzat 
pel Servei de Medicina In-
tensiva de l’hospital, pretén 
ser un referent en els propers 
anys sobre aquest trastorn, 
que no només afecta ma-
lalts crítics sinó que també 
la pateixen molts altres pa-
cients ingressats en centres 
hospitalaris. 

En el curs participen com a 
ponents netges intensivistes, 
psiquiatres i infermers de pa-
cients crítics per poder donar  
una visió multidisciplinària 

que ajudi a entendre millor 
aquesta malaltia.

El delírium és un trastorn 
de l’atenció i el comporta-
ment també conegut com a 
síndrome confusional aguda. 
Es caracteritza per una alte-
ració aguda de la conscièn-
cia i de la capacitat congitiva. 
Segons diferents estudis, la 
incidència d’aquesta malaltia 
a les unitats de cures inten-
sives és d’un 20% en paci-
ents no intubats i del 80% 
en pacients amb ventilació 
mecànica.

D’altra banda, el Servei de 
Medicina Intensiva de l’Ar-
nau de Vilanova està imple-
mentant un pla d’humanit-
zació que ajudi a prevenir 
aquesta síndrome i que al seu 
torn millori i faciliti l’experi-
ència per part de pacients i 
familiars.

L’Hospital Arnau acull un 
curs pioner a Espanya 
sobre el delírium

LES CLAUS

Lleure per als petits
z Durant més de quatre hores, 
el Pavelló de l’Oli es convertirà 
en un parc amb tobogans, ac-
tuacions de música en directe, 
animació amb pallassos i ta-
llers. El preu de les entrades és 
de dos euros.

Lluita des dels 10 anys
z Cosmin va superar un primer 
tumor a la cama quan tenia 
deu anys. Als seus 17 anys, el 
càncer se li ha reproduït fins 
en quatre ocasions.

Foto de família dels organitzadors de les jornades Food & Fun.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


