
La Fundació ITL, la Universitat 

de Lleida i l’Institut Alemany 

en Bioconstrucció IBN, dins de 

l’àmbit de la sostenibilitat i bi-

ologia de l’hàbitat van iniciar 

l’octubre el 1r Màster en Bio-

construcció a Espanya, i degut 

a l’èxit de la primera edició i al 

gran nombre de sol·licituds re-

budes, les entitats organitzado-

res han volgut obrir una nova 

edició del Màster en Biocons-

trucció, prevista per iniciar el 

proper mes de març de 2010.

La 1a edició a segueixen 34 

alumnes a l’Intitut Tecnològic 

de Lleida (ITL), al Parc Cien-

tífic i Tecnològic de Gardeny. 

Els alumnes són de Lleida, 

Tarragona, Barcelona, Girona,  

Saragossa, Osca, Múrcia, Canà-

ries i Guipúscoa. El perfil dels 

assistents prové d’arquitectura, 

arquitectura tècnica, enginyeria 

i disseny. Un altre col·lectiu amb 

el que es treballa és el sanitari, 

ja que la bioconstrucció veu la 

construcció com un element 

que aporta salut a les persones 

que hi viuen i/o treballen. 

HI HA ESTUDIANTS DE LLOCS TAN LLUNYANS COM CANÀRIES, MÚRCIA O GUIPÚSCOA
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Impulsen una segona edició del 
Màster en Bioconstrucció a la ITL, 
que en aquest cas es faria online
El nou curs sobre la sostenibilitat i la biologia en l’àmbit de l’hàbitat 
començaria el 30 de març i al primer s’hi van matricular fins a 34 alumnes

La Central d’Assegurances de 

GrupActel va lamentar ahir la 

pujada de l’assegurança d’ex-

plotació de 14 i 10 punts a les 

comunitats de Catalunya i 

Aragó, respectivament, per a la 

propera campanya 2010 a causa 

de la disminució de subvenció 

d’aquest producte per part de 

l’Administració central, mit-

jançant l’entitat pública Enesa, 

i la corresponent disminució 

de la subvenció autonòmica 

que pren el preu de la base es-

tatal. 

“Malauradament, l’ombra 

de la crisi ha arribat també 

fins a aquestes assegurances” 

ha explicat la responsable de 

l’Assegurança Agrària de la 

corredoria de GrupActel, Anna 

Clivillé. 

ACTEL LAMENTA AQUEST INCREMENT

L’assegurança d’explotació puja 
14 punts a Catalunya
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Balanç de la Central d’Assegurances del GrupActel

MISSATGES 

FÒRUM EMPRESA

Els dies 3, 10 i 17 de febrer es 

durà a terme el Curs Empre-

saris i Directius davant els 

mitjans de comunicació, a 

l’aula de formació de Fòrum 

Empresa i a les instal·lacions 

de Radio Nacional d’Espa-

nya. El curs pretén que els 

participants coneguin com 

han de tractar els mitjans 

(premsa, ràdio i TV), segons 

les seves característiques. 

Curs a empresaris i 
directius per parlar 
davant els mitjans 
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TECNOLOGIA

“la Caixa” ha posat en mar-

xa el primer portal mòbil de 

serveis financers per a em-

preses de l’Estat espanyol. 

L’entitat potencia d’aques-

ta manera la seva oferta de 

banca mòbil amb un portal 

especialment dissenyat que 

dóna accés directe a serveis 

per a professionals a través 

del mòbil. 

El portal mòbil d’empre-

ses de “la Caixa”, anomenat 

CaixaEmpresa, té l’objectiu 

d’ajudar als clients en la ges-

tió diària del seu negoci amb 

aplicacions que permeten 

realitzar una àmplia varietat 

d’operacions financeres. 

“la Caixa” impulsa la 
banca pel mòbil amb 
el llançament del 1r 
portal financer per   
a empreses
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UN ÀPAT QUE ORGANITZA LA INSTITUCIÓ HUMANITÀRIA DES DE FA 10 ANYS

Més de cent voluntaris i volun-

tàries de Creu Roja Lleida van 

participar al Sopar Solidari, que 

des de fa deu anys organitza el 

propi voluntariat de l’Oficina 

Local de Creu Roja Lleida amb 

el suport tècnic de l’àrea de Vo-

luntariat. A la trobada també 

hi va participar part de l’equip 

tècnic de la Institució Humani-

tària a Lleida. 

CREU ROJA LLEIDA

Més de 100 
voluntaris de 
Creu Roja, en un 
sopar solidari


