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A les capitals de muntanya,
el mercuri va baixar fins als 6,9
graus sota zero aVielha.A les
comarques del pla, el fred va
deixar gelats els termòmetres,
amb -6,4 graus aVilanova de
Segrià; -6,3 al Poal o -3,9 a Llei-
da ciutat. Per avui, el ServeiMe-
teorològic de Catalunya preveu
una nova baixada de tempera-
tures amb un ambient molt
fred. Per demà, el vent conti-
nuarà afectant les comarques
lleidatanes, de manera que ahir
es va activar l’alerta per risc de
baixes temperatures, vent i neu.
Per la seua part, el consistori
de Barcelona va activar ahir
l’operació fred.

El fred polar pren Ponent
Les temperatures esdesplomena les comarques lleidatanes fins als
-17,7 graus al Pirineu | | Elmercuri continuabaixant avui i demà

METEOROLOGIAONADADEFRED

� LLEIDA � Quan queda menys
d’una setmana per a l’arribada
oficial de l’hivern, el fred pro-
pi d’aquesta estació de l’any ja
es deixa sentir a les comarques
de Ponent. La culpa la té l’en-
trada de vent del nord, que ahir
va desplomar els termòmetres
a les comarques fins als 17,7
graus sota zero a Sasseuba (Val
d’Aran) i que provocarà que
continuïn baixant durant la jor-
nada d’avui i demà.De fet, ahir
ja es va arribar a valors tan hi-
vernals al Pirineu com els -16,8
de la Bonaigua (on a primera
hora del matí van ser obligatò-
ries les cadenes) o els -16,1 de
Boí.

Els efectes del fred polar es van deixar veure ahir en zones pròximes a la carretera de Corbins.

ÒSCAR MIRÓN

�LLEIDA �Reconeguts experts a es-
cala mundial en el camp de la
intel·ligència emocional es do-
naran cita al mes de març (con-
cretament, els dies 24 i 25) en
la primera edició d’un congrés
pioner a Espanya que se cele-
brarà a Lleida. David Caruso,
professor de la Universitat de
Yale; Robert Emmerling, col·la-
borador de Daniel Goleman
(autor del best-seller Intel·li-
gència emocional); Eduard
Punset, advocat i economista;
i Rafael Bisquerra, catedràtic
de la UB i un dels pioners de
l’estudi d’aquest àmbit a Espa-
nya, entre d’altres, seran els en-
carregats de pronunciar les con-
ferències al Centre de Cultures
i Cooperació de la UdL, esce-
nari escollit per a la celebració
del congrés.

A més de les ponències, els
assistents també escoltaran una
taula d’experiències positives
per mostrar com es treballa la
intel·ligència emocional en di-
ferents empreses i organitzaci-
ons.Hi participarà, entre altres,

Carles Folguera, director tècnic
de la Masia del Futbol Club
Barcelona.

El congrés, que està organit-
zat per CEEI Lleida i la UdL,
va dirigit a estudiants i profes-
sionals d’organitzacions empre-
sarials, però també esportives,
sanitàries o educatives. El prin-
cipal objectiu és mostrar els be-
neficis de la intel·ligència emo-
cional des d’una base científi-
ca.“Volemmostrar com intro-
duir-la en les organitzacions,
perquè és un factor clau en el
lideratge i la competitivitat”,
va explicar Gemma Filella, pre-
sidenta de la comissió organit-
zadora. El congrés respon a una
demanda creixent de formació
en aquest àmbit a les comar-
ques lleidatanes, per sobre de
la resta de Catalunya.

Lleida ‘cita’experts mundials
en la intel·ligència emocional
En un congrés pioner a Espanya que se celebrarà al març
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ELCONGRÉS

Ponències i experiències
� El congrés, que durarà dos di-
es, es compondrà de diverses
conferències i d’una taula d’ex-
periències positives.

Cursos de formació

� En els últims quatre anys, a Po-
nent s’han portat a terme 138
cursos de formació en intel·li-
gència emocional.

Calaf parla de la situació delsmitjans a la UdL
� LLEIDA � La periodista i excorresponsal deTVE en diversos pa-
ïsos d’Europa,Amèrica i Àsia, Rosa Maria Calaf, va estar ahir
a la UdL, on va impartir la conferència El mite dels mitjans
lliures, sobre l’actual situació de la comunicació.

Concurs d’aparadors de
Nadal a la Seu d’Urgell
� LA SEUD’URGELL � L’ajuntament
de la Seu ha obert a la vo-
tació popular el concurs
d’aparadors de Nadal d’El
món màgic de les munta-
nyes. El programa també in-
clou la fira d’art i el concert
de l’orquestra Cadí aquest
dissabte.

Els nens presenten 50
pessebres a concurs
� LLEIDA � L’Agrupació Ilerden-
ca de Pessebristes va publi-
car ahir els guanyadors de
les diverses categories del
concurs infantil de pesse-
bres, al qual s’han presentat
50 obres. Els pessebres es-
taran exposats a l’IMAC fins
al 24 de desembre.

Mostra subaquàtica
solidària amb LaMarató
� LLEIDA � Les instal·lacions del
gimnàsTrèvol Lleida acolli-
ran diumenge una exposi-
ció de fotografies subaquà-
tiques organitzada per la Di-
putació que es podrà visitar
de 9 a 14 hores. L’entrada,
de 15 euros, es destinarà a
La Marató.

Classes de repàs a
Càritas de Balaguer
� BALAGUER � Més de 40 alum-
nes de diversos col·legis de
Balaguer participen des del
novembre en el projecte
Aprenem a aprendre, que
ha posat en marxa Càritas
per ajudar els nens de 6 a
12 anys en algunes matèri-
es escolars.

Desfilada demoda
benèfica per a Etiòpia
� LLEIDA � La Biblioteca Públi-
ca de Lleida acollirà demà
a partir de les 20.30 hores
una desfilada de moda be-
nèfica. La recaptació de les
entrades, de 5 euros, es des-
tinarà a la fundació del mis-
sionerÁngel Olarán d’aju-
da a Etiòpia.

Vallbona inaugura una
ruta de la Guerra Civil
�VALLBONADE LESMONGES � La di-
rectora del Memorial De-
mocràtic,Maria Jesús Bono,
inaugurarà diumenge aVall-
bona de les Monges la Línia
Republicana L-2, conside-
rada l’última defensa de Ca-
talunya durant la Guerra Ci-
vil.

MAGDALENA ALTISENT

Jornada d’observació del sol a Cappont
� LLEIDA � El Consorci del Montsec va oferir ahir una jornada
d’observació del sol al campus de Cappont. L’activitat es va
portar a terme amb telescopis portàtils. Un planetari mòbil
també va projectar un vídeo sobre l’origen de l’univers.
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SOCIETAT

MÍNIMESD’AHIR

Sasseuba (2.228 m) -17,7

Bonaigua (2.266 m) -16,8

Boí (2.535 m) -16,1

Vielha -8,6

Vilanova de Segrià -6,4

El Poal -6,3

Algerri -5,7

Cervera -5,6

Tàrrega -4,3

Lleida -3,9
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