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COMARQUES

Apareix un taüt a la deixalleria
d’Esterri d’Àneu

www.segre.com/comarques
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El comerç de la Seu repartirà 5.000
unitats del nou perfum
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ENSENYAMENT PÚBLIC

Nou escoles de les comarques de Lleida
perdran una línia de P-3 el pròxim curs

Col·legis de Cervera, Vielha, Artesa de Segre, Bellpuig, Bellvís, Guissona, Juneda, Linyola i Torregrossa
|| Passaran de dos a una perquè el nombre d’alumnes descendirà per sota del límit de vint-i-cinc
X. SANTESMASSES
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LES CLAUS

❘ LLEIDA ❘ Nou escoles de les comarques de Lleida perdran una
línia de P-3 i passaran de dos a
una el pròxim curs. Es tracta del
col·legi Mossèn Josep Arquès
de Cervera, el Mestre Ramon
Estadella de Guissona i els centres públics de Vielha, Artesa de
Segre, Bellpuig, Bellvís, Juneda,
Linyola i Torregrossa.
Així ho va avançar ahir el
departament d’Ensenyament,
que va apuntar que això es deu
a un descens el pròxim curs
en el nombre de nous alumnes
d’Educació Infantil. Se situaran
per sota dels 25 nens i nenes, el
llindar que la conselleria considera el mínim per habilitar una
segona línia.
La conselleria va precisar que
a Lleida ciutat no se suprimirà
cap de les línies de P-3 actuals,

Preinscripció

z El període de preinscripció
d’Infantil, Primària i Secundària
Obligatòria (ESO) s’obrirà divendres vinent, un mes més tard de
l’habitual, i es prolongarà fins al
24 d’abril.

Més controls
z El departament d’Ensenyament va avançar que reforçarà
els controls per detectar i evitar
possibles fraus en la matriculació dels alumnes. Així mateix,
les famílies que no aconsegueixin la plaça que sol·liciten podran ampliar la llista a partir de
les vacants disponibles.

Institut de Mollerussa

MÉS LÍNIES D’ESO

N’hi haurà en instituts
d’Artesa de Segre, Bellpuig,
les Borges, Seròs i Vielha i
centres de Lleida ciutat
mentre que a la Seu d’Urgell la
segona línia s’habilitarà al col·
legi Albert Vives. Val a assenyalar que, a la capital de l’Alt Urgell, Ensenyament alterna cada
any aquesta segona línia entre
aquest centre i el Pau Claris.
La Federació d’Associacions
de Pares i Mares de Catalunya
(FaPaC), per la seua part, va
qüestionar la pèrdua de línies

El Ramon Estadella de Guissona, un dels que passaran de dos línies de P-3 a una el pròxim curs.

de P-3 en col·legis de tot Catalunya, al considerar que el descens
demogràfic amb què Ensenyament justifica la seua supressió
“afecta únicament l’escola pública”. L’entitat considera que es
tracta d’una mala planificació
que busca traspassar alumnat
dels centres públics a escoles
concertades.
Davant el descens en el nom-

bre d’alumnes d’Infantil que
porta Ensenyament a suprimir
línies de P-3 en escoles de comarques, l’augment en la matriculació per al primer curs de
l’ESO obligarà a establir una
línia addicional als instituts de
secundària d’Artesa de Segre,
Bellpuig, les Borges Blanques,
Seròs i Vielha.
A Lleida ciutat, n’hi haurà als

centres de la Caparrella, la Mitjana, Gili i Gaya i Maria Rúbies,
segons dades de la conselleria.
Així mateix, el col·legi dels Magraners serà pioner a incorporar
el primer i el segon cursos de
l’ESO.
S’ h a de r e c ord a r que l a
preinscripció d’Infantil, Primària i ESO s’obrirà divendres
vinent, gairebé un mes més

MUNICIPIS SERVEIS

Tremp anul·la la plaça d’arquitecte i
s’afegeix al servei compartit del Jussà

E. FARNELL

❘ TREMP ❘ L’ajuntament de Tremp
ha anul·lat la plaça d’arquitecte
municipal per adherir-se al nou
servei d’assistència tècnica que
el consell del Jussà implantarà
ben aviat a la comarca. L’alcalde de Tremp, Joan Ubach, va
apuntar que al jubilar-se l’actual
arquitecte, que tenia una dedicació total (del 100%), el consistori ha firmat un conveni amb
el consell per disposar d’aquest
servei d’assistència tècnica que

compartirà amb els ajuntaments
d’Isona i Senterada, que també
s’han quedat sense aquesta figura tècnica. El conveni estableix
que el nou arquitecte comarcal
dedicarà un 73% de la seua jornada al municipi de Tremp, un
20% a Isona i el 7% restant a
Senterada. Per això, el consell
ja ha iniciat un concurs per cobrir aquesta plaça a la qual s’han
presentat tres aspirants. El que
aconsegueixi la plaça formarà
part de la plantilla de treba-

lladors de l’ens comarcal. Així mateix, els tres ajuntaments
aportaran la part proporcional
del cost del seu salari.
En aquest sentit, el ple muni-

ÀREA MUNICIPAL

El consistori disposa ja
d’una àrea tècnica amb
quatre especialistes,
entre tècnics i llicenciats

z El nou institut de Mollerussa,
que es construirà amb mòduls
prefabricats, serà l’únic centre que s’inaugurarà a Lleida
el pròxim curs. L’institut d’Almenar, les obres del qual s’han
adjudicat aquest mateix mes,
haurà d’estar llest per al curs
2019-2020.

tard de l’habitual, i es prolongarà fins al 24 d’abril. El departament d’Ensenyament va
avançar en aquest sentit que
controlarà el procés per evitar
frau en el procés de matriculació
i que les famílies que no aconsegueixin la plaça sol·licitada per
als seus fills podran ampliar la
llista de centres a partir de les
vacants disponibles.

SOLSONÈS
cipal de Tremp va aprovar ahir
una modificació del pressupost
d’aquest exercici per transferir
al consell del Jussà 33.000 euros
en aquest concepte. L’alcalde,
Joan Ubach, va recordar que
precisament el conveni amb el
consell requereix aquesta transferència per a aquest exercici.
El proper any l’aportació serà
més alta, va apuntar Ubach. No
obstant, Tremp no donarà de
baixa la plaça al consistori fins
d’aquí a un any.
Per la seua part, el ple també
va donar llum verda a la cessió
de l’edifici de l’antic col·legi de
l’EMD de Vilamitjana a l’Associació Alba per poder ampliar
els seus equipaments, al quedar
petits els de Tremp.

Inversió de més
300.000 € per a
l’accés a nuclis
❘ SOLSONA ❘ El consell del Solsonès ha donat llum verda
al projecte de millora i reparació de la xarxa de camins
d’interès comarcal per accedir a les masies i als nuclis de
població més disseminats de
la comarca.
El projecte preveu una
inversió total de 361.510
euros. Els treballs s’executaran en diferents fases i el
consell preveu iniciar-les
abans d’aquest estiu.
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Lleida tindrà aquest estiu 18
camps de treball i 324 places

Un miler
d’escoltes, en
una trobada
a Bellpuig

Baixa a 14 anys l’edat per participar-hi i enguany hi haurà cinc activitats noves
SEGRE TÀRREGA

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ La direcció general de
Joventut de la Generalitat va
obrir ahir les prescripcions per
als camps de treball d’aquest
estiu, amb 18 activitats a tota
la província de Lleida i un total
de 324 places. Aquest any es redueix l’edat de 18 a 14 anys per
poder participar-hi i es manté
el màxim de 29. A més, les comarques lleidatanes comptaran
amb cinc camps nous a Bellver
de Cerdanya, Esterri de Cardós,
Penelles, Odèn i Alàs i Cerc.
Nou de les propostes tenen una
temàtica mediambiental, sis es
dedicaran a la conservació del
patrimoni, dos són arqueològiques i una se centrarà en polítiques socials.
En el conjunt de Catalunya,
associacions, entitats i fundacions han organitzat 59 camps de
treball amb més de 1.200 places.
L’oferta augmenta el nombre
d’espais de l’any passat, però
es manté l’objectiu que els joves dediquin quinze dies de les
vacances de forma desinteressada per implicar-se en la millora
d’un bé comunitari, a banda de
promoure l’intercanvi cultural i
la relació amb l’entorn local. Encara que la majoria es repeteix,
aquest any a Lleida hi haurà cinc
novetats, totes dedicades al medi ambient. Alguns exemples
són els camps Planant sobre la
Serra del Cadí, a Alàs i Cerc;
Recuperem el Sitjar, a Penelles,
i A l’estiu jove, activa’t, a Cambrils (Odèn).
D’altra banda, la direcció general de Joventut també ofereix
aquest any unes altres 96 places
en camps de treball que organitza en altres llocs de l’Estat. Així
mateix, els joves també poden
inscriure’s en un camp de treball que compta amb intercanvi
internacional.
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❘ BELLPUIG ❘ Els Minyons Escoltes i Guies de la Demarcació Nord Occidental, que
concentra 17 agrupacions
de diverses comarques lleidatanes, es reuniran dissabte a Bellpuig per celebrar el
seu 45 aniversari. La trobada compta amb un miler
d’inscrits i s’organitzarà per
branques, ja que hi participaran nens, joves i responsables d’agrupacions. Per a
ells, arribats des d’Agramunt,
Mollerussa, Cervera, la Pobla, Ivars, Arbeca, el Palau,
Balaguer, Artesa de Segre,
Verdú, Linyola, Tàrrega,
Fraga, Bellpuig, Belianes, la
Seu i Andorra, s’han previst
nombroses activitats.

INICIATIVES

Joc de Creu Roja
de Lleida per
sensibilitzar
sobre refugiats

Joves treballant com a voluntaris l’any passat en un camp d’Agramunt.

ALGUNES DE LES PROPOSTES

Alàs i Cerc

Cambrils (Odèn)

Cervera

z Del 18 d’agost a l’1 de setembre
per seguir les aus rapinyaires per
la Serra del Cadí. És de les novetats d’aquest any i el camp compta amb 15 places.

z Del 29 de juliol al 12 d’agost, és
una de les novetats d’aquest any.
S’inclouen diferents activitats per
promoure el turisme de la zona.
Amb 15 places.

z De l’1 al 15 de juliol, la Millora
a l’entorn del parc del Bosquet és
un dels tres camps en què participen joves procedents d’altres
autonomies.

Ginestarre-Esterri de Cardós

Talarn

Montgai

z De l’1 al 15 de juliol. L’objectiu
és recuperar la biodiversitat dels
llacs del Pirineu.

z Del 5 al 19 d’agost, sobre el patrimoni paleontològic, miner i
mineral de la zona.

z Del 15 al 29 de juliol, recuperació de camins organitzat per la
Fundació Escolta Josep Carol.

Penelles

Linyola

Bellver de Cerdanya

z Del 15 al 29 de juliol. Sota el títol
Recuperem el Sitjar, l’activitat busca divulgar la història del municipi de la Noguera.

z Del 6 al 20 de juliol, organitzat
per l’Associació Alba, una ruta sobre els escenaris de la Guerra Civil
a la localitat del Pla.

z Del 18 d’agost al 2 de setembre,
una altra de les novetats. Camp
per ajudar en diversos projectes
mediambientals.

GENERALITAT

INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ Creu Roja de Lleida
presentarà demà The Real
Pursuit, un joc per posar-se
en la pell d’un refugiat i que
naix amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’experiència
que viuen aquestes persones
quan es veuen obligades a
abandonar els seus països.
L’acte tindrà lloc a la seu del
Col·legi de Periodistes de
Lleida i hi seran presents la
presidenta, Dolors Curià, i
el director de Migracions i
Refugi, Jordi Vidal. Actualment, la institució disposa
a Catalunya d’un total de
258 places per acollir persones refugiades o sol·licitants
d’asil. D’aquestes, gairebé
una trentena són a les comarques lleidatanes.

CONFLICTE LABORAL

Comissió
pels drets dels
homosexuals

Protesta de treballadors
del sector de la discapacitat

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat va constituir ahir a Lleida la comissió interdepartamental per a
la protecció dels drets de les
persones LGTBI. En aquest
sentit, l’objectiu és coordinar
i optimitzar les polítiques dirigides a aquest col·lectiu i al
conjunt de la població i impulsar accions per garantir el dret
a la diversitat i el respecte a
les persones LGTBI. Per a això
compten amb grups de treball
específics.

❘ BARCELONA ❘ UGT i CCOO han fet
una crida als més de 220.000
treballadors del sector de l’atenció a persones amb discapacitat
a secundar avui la primera de
les mobilitzacions convocades
a nivell estatal per denunciar la seua precarietat laboral
i l’immobilisme de la patronal
en la negociació del conveni
col·lectiu. El col·lectiu, format
per 221.058 empleats, la majoria dones (144.715), exerceix
les seues funcions laborals en

Moment de la constitució de la comissió, ahir, a Lleida.

centres especials d’ocupació,
atenció especialitzada i educatius, en gairebé 4.000 empreses
repartides per tot l’Estat.
Els sindicats denuncien les
condicions laborals, ja que el
vuitanta per cent té salaris inferiors a mil euros i amb jornades
laborals excessives modificades
pels empresaris a través d’una
borsa d’hores. A Barcelona
s’han convocat protestes davant
de la seu de Foment i a la plaça
Sant Jaume.

