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Premi a una lleidatana com
a millor psicòloga espanyola

AJUNTAMENT D’AITONA

Judit March Fuentes guanya el Doctoralia Awards 2016 en l’àmbit
de la psicologia || Segons la valoració dels seus pacients
WWW.JUDITMARCH.COM

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ La lleidatana Judit
March Fuentes ha estat guardonada com a millor psicòloga
d’Espanya en els premis Doctoralia Awards 2016. En la seua
tercera edició, la plataforma
que posa en contacte professionals sanitaris i pacients, amb
desenes de professionals de la
província de Lleida, ha atorgat
el premi Doctoralia Awards a
March com la psicòloga més
ben valorada pels usuaris del
web, així com el reconeixement dels seus companys de
professió. Nascuda a Torrelameu, March és doctora en
Psicologia Clínica i de la Salut
per la Universitat Autònoma de
Barcelona i ha col·laborat amb

CURRÍCULUM

Amb un centre privat
a Barcelona, March ha
col·laborat amb diverses
entitats i centres de dia
diverses entitats sense ànim de
lucre, centres de dia i centres
educatius.
En declaracions a SEGRE,
March va valorar molt positivament aquest premi, ja que
demostra el seu grau d’empatia
amb els pacients. “Em motiva
que estiguin tan contents, perquè significa que fas bé la teua

Un moment de la celebració de l’homenatge.

Aitona homenatja el
beat Josep Camí i Camí

La psicòloga lleidatana Judit March Fuentes.

feina.” Amb 37 anys, March en
fa tres que dirigeix el seu centre privat a Barcelona i la seua
tasca es basa en l’experiència.
“M’ha ajudat molt haver tocat
diverses especialitats, la qual
cosa em dóna més habilitats
per tractar diferents persones”, explica. És el seu primer
premi, però confia que no serà
l’últim. “Només és el principi
del començament”, declara.
En l’edició d’aquest any, en la
qual han estat nominats 394
professionals de la salut, la plataforma ha premiat 24 especialitats diferents, amb fins a 72
guardonats en primera, segona
i tercera categories.

LES CLAUS

Els premiats
z El web Doctoralia premia els
millors en el seu camp amb
fins a 72 reconeixements, dels
quals 24 són considerats els
millors en el seu camp.

Valoració
z Els guardons tenen en
compte l’opinió dels pacients
per elegir els professionals
més ben valorats de cada
especialitat, amb fins a 394
nominats.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Tàrrega obre la il·luminació nadalenca, repartida en vuit carrers i places
decoració està distribuïda en
vuit carrers i places del centre
urbà, que sumen un centenar
de figures. L’ajuntament es fa
càrrec dels llums de les places

Major i Carme i els comerciants, de la resta. El consistori
és el que assumeix tota la despesa d’electricitat, calculada
en 1.500 euros.

va comptar amb l’acompanyament en el cant dels Palauets, van participar-hi part
del Consell Parroquial, les
congregacions de les Carmelites dels Ancians Desemparats, veïns, familiars,
nens que es preparen per fer
la Primera Comunió i representants de l’ajuntament
d’Aitona. La regidora Imma
Benages va assegurar que “el
món necessita més testimonis
d’amor, dedicació, altruisme,
solidaritat i tolerància com el
de Josep Camí”.

XARXES SOCIALS

Alerten d’una
estafa amb
l’última versió
de WhatsApp
Es tracta d’un enllaç
que arriba via missatge

DECORACIÓ NADAL

❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega ha estrenat
aquest cap de setmana la illuminació nadalenca coincidint amb l’inici de la campanya comercial de les festes. La

❘ AITONA ❘ L’església de Sant
Antolí d’Aitona va acollir
diumenge passat una missa
en record del beat de la localitat Josep Camí i Camí,
assassinat l’any 1936 durant
el transcurs de la Guerra Civil. Camí va ser beatificat, al
costat de disset màrtirs més
de l’orde cistercenc, en una
cerimònia que va tenir lloc
l’octubre de l’any passat a la
Catedral de Santander, un
homenatge que ara ha volgut
fer-li la seua localitat natal.
En l’acte d’homenatge, que

❘ BARCELONA ❘ L’última actualització de WhatsApp, que
ja permet fer videotrucades, implica algun risc per
als usuaris, ja que alerten
que amb aquesta última
actualització ha sorgit una
estafa de phishing. Algunes
informacions apunten que
aquesta estafa consisteix en
un missatge amb un enllaç
que convida l’usuari a activar aquesta nova funció de
l’aplicació de missatgeria
instantània. Tanmateix,
alerten que en cap cas s’ha
d’obrir aquest enllaç, perquè dirigeix a un lloc web
fals, amb una aparença similar a la de WhatsApp,
que conté un codi maliciós
dissenyat per aconseguir les
dades personals que hi hagi
en el terminal. Així mateix,
si s’accepta aquest procés,
es podria enviar el virus als
contactes de la xarxa social.
El més segur, si es vol utilitzar la videotrucada, és
descarregar l’actualització
de l’aplicació i trobar un altre contacte que ja la tingui
disponible.

Taller sobre reciclatge
a CaixaForum Lleida
❘ LLEIDA ❘ CaixaForum Lleida
acollirà els pròxims 10 i 17
de desembre el taller Deixalles mutants, que busca
donar una segona oportunitat a tot allò que a priori no serveix. Està dirigit
a nens a partir dels 5 anys
acompanyats d’un adult. Els
participants han de portar
restes orgàniques o joguets
i peluixos que no serveixin.
D’aquí sortiran les noves
creacions.

Més de 97.000 ajuts
infantils de Creu Roja
❘ BARCELONA ❘ Creu Roja ha
entregat a Catalunya en el
que va d’any més de 97.000
ajuts per cobrir necessitats
bàsiques de nens relacionades amb l’alimentació, la
roba, la higiene, els llibres
o el material escolar. La
campanya de prestacions
s’intensifica amb l’arribada
del fred.

Estudi per conèixer
el consum de refrescos
❘ BARCELONA ❘ L’Institut Universitari d’Investigació en
Atenció Primària Jordi Gol
ha impulsat una campanya
de micromecenatge per investigar el “consum real”
entre els joves de begudes
ensucrades.

