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SANT JULIÀ DE LÒRIA 

Doble exposició per inaugurar la Setmana 
de les matemàtiques 
Dissabte es faran jocs perquè els infants gaudeixin amb els nombres 

•     
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Una jove contemplant una de les exposicions. (F. G.) 

La Setmana de les matemàtiques va aixecar el teló ahir amb la inauguració de dues exposicions. 
Una tracta dels descobriments en la branca de l’astronomia realitzats per dones i segons la 
presidenta del Grup d’Amics de les Matemàtiques –l’entitat organizadora–, Sílvia de Cambra, “amb 
aquesta mostra intentarem que les noies, que tradicionalment mai no han triat la ciència per a la 
seva formació, es motivin per iniciar estudis en aquest camp”. La mostra porta per títol Amb A 
d’Astronomia. La segona porta el nom de Geometries emotives i és un recull de fotografies d’Èric 
Rossell, que servirà per mostrar que “les matemàtiques estan lligades amb la bellesa”. Dissabte 
vinent es proposaran diversos jocs a la plaça de la Germandat “per a tots aquells joves que vulguin 
gaudir tot calculant”, va comentar De Cambra. Des de l’entitat organitzadora s’espera que dissabte 
hi participin uns dos-cents infants i joves. “És una proposta que sol tenir èxit”, hi va afegir. Per altra 
banda, dijous a la tarda hi haurà una conferència sobre la història de la ciència.  
 
Nova guia de serveis 
Ahir es va presentar la segona edició de Guia’t, la guia de serveis educatius, sanitaris, socials i 
culturals de Sant Julià de Lòria, que ha esdevingut una eina de consulta ràpida i eficaç, ja que recull 
tota la informació de la parròquia en aquests àmbits, segons va manifestar la consellera de l’àrea 
Social, Beatriz Lorenzo. Guia’t també es pot trobar a la web del comú de Sant Julià de Lòria en 
quatre idiomes –català, castellà, francès i portuguès–, igual que en format paper. 

 


