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La Seu d’Urgell també s’omple de 
tecnologia i ciència amb el Mobile Week

FORMACIÓ DIVULGACIÓ

La primera jornada de la Mobile Week, ahir al Cetap de la Seu.

C. SANS
❘ LA SEU ❘ La Seu d’Urgell va inau-
gurar ahir la programació del 
Mobile Week, que compta amb 
un total de 17 activitats gratuï-
tes, entre les quals conferències, 
projeccions i tallers. Així, la ca-
pital de l’Alt Urgell es va sumar 
als actes que també celebren 
aquesta setmana Lleida i Mo-
llerussa. La jornada va arrancar 
amb la Trobada Empresarial: 

Networking+Empresa, en la 
qual va destacar el diàleg so-
bre ciberseguretat. Així doncs, 
el responsable de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, 
Tomàs Moré, va parlar de la fal-
ta de cultura entorn de la ne-
cessitat d’invertir en protecció 
per no estar exposat a cap tipus 
d’atac informàtic, en els quals 
“la majoria de les vegades els 
pirates aprofiten per treure’n 

benefici econòmic”. L’alcalde 
de la Seu, Jordi Fàbrega, que 
va presentar la Mobile Week, 
va destacar que és l’únic muni-
cipi de l’Alt Pirineu i Aran que 
organitza la iniciativa. Ahir ja 
hi havia més de 200 persones 
inscrites i va animar els veïns a 
participar en els tallers organit-
zats. El programa de la Mobile 
Week continua avui i demà amb 
diferents activitats.

C. SANS

La Paeria impulsa 
l’emprenedoria 
cooperativa local

ECONOMIA

❘ LLEIDA ❘ L’àrea de Joventut, 
Festes i Tradicions i l’Ate-
neu Ponent Coopera impul-
sen Fem Coop, un projecte 
de nova creació dotat amb 
15.000 euros per promocio-
nar l’emprenedoria entre els 
joves mitjançant la creació de 
cooperatives d’economia so-
lidària. Podran presentar-se 
les sol·licituds fins al 23 de 
setembre.

A partir dels  
30 anys es perd 
potència muscular

SALUT

❘ TOLEDO ❘ Investigadors de la 
Universitat de Castella-la 
Manxa han determinat que 
la pèrdua de potència mus-
cular relativa comença a par-
tir dels 30 anys i s’accelera a 
partir dels 50, tant en homes 
com en dones. A més han 
confirmat que les persones 
grans amb una potència mus-
cular alta viuen més anys i 
amb un nivell d’autonomia 
més gran.

Augmenta l’esclerosi el 2020
L’any passat es van detectar 50 casos a Lleida, deu més que el 2019 || Actualment 
hi ha un total de 550 malalts diagnosticats a la província

La Diputació de Lleida va acollir la presentació del 28è Mulla’t.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’any 2020 passat es van 
diagnosticar uns 50 casos d’es-
clerosi múltiple a la província de 
Lleida, 10 més que l’any ante-
rior. Així ho va confirmar Mó-
nica Nieves, directora del centre 
neurorehabilitador a la Funda-
ció Esclerosi Múltiple (FEM), a 
la presentació de la campanya 
Mulla’t 2021.

“Durant la pandèmia passem 
por. Si ja va ser dolent a esca-
la global, imagineu-vos per a 
persones amb esclerosi múltiple 
amb símptomes tan variats com 
la fatiga, problemes cognitius o 
físics”, va explicar Nieves. “A 
més dels 214 persones en reha-
bilitació, vam atendre 105 tru-
cades de persones que necessita-
ven parlar amb algú que els po-
gués tranquil·litzar i resoldre’ls 
dubtes”, va afegir. Per aquest 
motiu, “des de la FEM van llan-
çar una campanya en línia amb 
consells per reduir l’estrès i amb 
exercicis per no perdre la rutina 
prèvia a la pandèmia. Actual-
ment a la província de Lleida hi 
ha diagnosticades 550 persones 

MALALTIES SOLIDARITAT

que pateixen aquesta malaltia. 
Una malaltia autoimmunitària 
que afecta el cervell i la medul·la 
espinal ara per ara sense cura i 
amb símptomes tan variats que 
van des de la fatiga fins als pro-
blemes cognitius o físics. “Amb 
la campanya Mulla’t volem do-
nar visibilitat a la malaltia, però 

també recaptar diners per a la 
investigació i per cercar-ne una 
cura. La velocitat amb la qual 
s’ha aconseguit trobar una va-
cuna per a la Covid-19 ens dona 
esperança en el fet que puguem 
aconseguir una solució a l’es-
clerosi múltiple”, va explicar 
Nieves.

El Mulla’t torna 
demà en la seua 
primera edició 
postpandèmia

■ La diputació de Llei-
da va acollir ahir la pre-
sentació de la 28a edició 
del Mulla’t, una activitat 
solidària que es durà a 
terme demà en múltiples 
pisicines de Catalunya. 
“Aquesta 28a edició és 
més il·lusionant. Després 
de l’any i mig de pandè-
mia, poder celebrar el Mu-
lla’t ens dona una sensa-
ció de certa victòria”, va 
assenyalar el president 
de la Diputació, Joan Ta-
larn. Demà gairebé 100 
piscines lleidatanes par-
ticiparan al Mulla’t amb 
diferents propostes per a 
menuts i grans. Torres de 
Segre serà la seu central 
de la comarques de Lleida 
en aquesta 28a edició.


