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Exterior

Premi internacional per a l’IRB Lleida
•L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida guanya la sisena edició del Ciutat de Lleida
L’Institut de Recerca Biomèdica de
Lleida (IRBLleida) ha estat guardonat
amb la sisena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida, el guardó
instituït per l’Ajuntament de Lleida per
promoure la projecció internacional
de Lleida i la seva àrea d’influència. La
presidenta del jurat del premi, la periodista Rosa Maria Calaf, ha exposat

L’ens destaca per la projecció
mundial en l’àmbit de la
investigació científica
que el guardó s’ha atorgat per unanimitat a l’IRB “per l’alt nivell d’activitat
i projecció internacional en l’àmbit
de la investigació científica” i que va
adreçat molt especialment a les persones que formen part de la institució.
Entre les activitats dutes a terme per
l’IRB, el jurat ha destacat la participa-
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ció en projectes científics internacionals en col•laboració i associació amb
institucions, organismes i empreses
internacionals; el gran nombre de publicacions en revistes especialitzades

de gran impacte internacional; la participació de professionals de diverses
nacionalitats en grups científics i de
recerca, o l’organització d’una gran
quantitat de jornades i congressos. •••

•Contractades una cinquantena de persones per garantir el funcionament de les piscines
L’inici de la temporada de bany va
tenir lloc el 14 de juny amb l’obertura
de les piscines municipals de Pardinyes, Bordeta, Balàfia, Cappont i Raimat. A més, el dia 21 van entrar en
funcionament les infraestructures de
Gardeny, Magraners, Secà de Sant
Pere i Sucs. El tancament de les piscines és previst per a la primera setmana
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Esports

La temporada de bany, en marxa
de setembre, en funció de les condicions meteorològiques. Cal dir que
s’ha contractat una cinquantena de
persones entre taquillers i socorristes.
L’horari és de les 11.00 a les 19.30 h,
tots els dies de la setmana. El preu de
les entrades es manté respecte a l’any
passat i hi ha bonificacions per a diferents col·lectius. •••
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