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Premi Josep Pernau de Periodisme
• Esther Charles, Mar Burgés i Mar Millat, de l’Institut Gili i Gaya, guardonats pels seus articles periodístics
Esther Charles, Mar Burgués i Mar Millat, de l’Institut Gili i Gaya, han estat les
guanyadores de les tres categories del X
concurs periodístic Josep Pernau, amb
les obres “El joc de les formigues”, “El camí
dels nombres” i “Bach sota el cel de Síria”,
respectivament. En aquesta edició s’hi han
presentat 270 treballs (cartes al director i
articles d’opinió), dels quals 79 són de 1r
cicle d’ESO; 103, de 2n cicle d’ESO, i 88, de
Batxillerat i Cicles Formatius. Enguany, hi
han participat un total de 18 centres educatius d’ensenyament secundari, públics i
concertats o privats i 39 professors de llengua catalana i castellana.

Quant als accèssits, en la categoria de
cartes al director (1r cicle ESO) s’han concedit a Benet Fité, Óscar Palacio i Xènia
Ris. En la categoria de cartes al director
(2n cicle ESO), per a Ester Gil, Maria Borrell i Mireia Pifarré. I en la tercera categoria d’articles d’opinió (Batxillerat i Cicles
Formatius) els accèssits han estat per
a Olga Ramon, Júlia Freixes i Laia Aran.
Els mitjans de comunicació locals col·
laboren amb el concurs de manera que
els treballs guanyadors i els finalistes
es publiquen als diaris locals de Lleida i
també se’n fa difusió a les emissores de
ràdio. •••

Els joves premiats en el decurs del
lliurament dels guardons al Palau de la
Paeria. © Hermínia Sirvent

Joventut

Salut Jove atén 630 persones l’any passat
• El 83% de les consultes estan relacionades amb el suport psicològic i les addiccions
nestar biopsicosocial. L’atenció es tanca
en poques sessions, orientant la persona
sobre com pot resoldre la situació plantejada, o bé derivant-la a d’altres serveis especialitzats. L’horari del servei és de 16.30
a 19.30 hores. •••

El Servei de Salut Jove de l’Ajuntament va
fer el 2015 un total de 630 sessions d’atenció a la seva oficina, situada a Palma-Centre de Recursos Juvenils. El 83% de les consultes estan relacionades amb el suport
psicològic i les addiccions; prop d’un 8%,
amb les relacions de parella o familiars, i la
resta, amb temes d’afectivitat i sexualitat.
S’ofereix un enfocament integral de la
salut als joves de 13 a 30 anys i als seus
educadors i les famílies, entesa com a be-

Més informació:
Promoció de la Salut.
Tel. 973 70 06 31 - promociosalut@paeria.cat

El servei de Salut Jove és gratuït. © Paeria

Fires

Tota l’oferta de Formació Professional, a la Fira de Lleida
• El saló acollirà una vintena d’empreses i tindrà 25 disciplines representades
La Formació Professional s’ha anat consolidant en els darrers anys com una de les
opcions formatives de futur més atractives
per als joves que volen entrar al món laboral. La importància d’aquesta opció formativa queda ben palesa en la celebració
del Saló de Formació Professional i Treball
(F&T), fira que enguany tindrà lloc del 14 al
16 d’abril al Pavelló 4 de Fira de Lleida.

Visitants de l’F&T de l’edició del 2015. © S. C.

El certamen acollirà una vintena d’empreses i 25 disciplines representades, cosa
que aportarà als visitants una àmplia panoràmica de les possiblilitats que ofereix avui

dia la FP. La fira també serà el marc d’activitats com xerrades, tallers i demostracions.
Prèviament, els dies 2 i 3 d’abril tindran
lloc els salons Petitàlia i Mascota’m, dedicats respectivament als serveis i equipaments per als infants, la primera, i als animals de companyia, la segona. •••
Més informació:
Fira de Lleida.
Tel. 973 70 50 00 www.firadelleida.com
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