
Ensenyament rectifica i opta 
per mantenir una quarta línia a 
l’Institut la Serra de Mollerussa 
Tots els alumnes de pobles adscrits podran matricular-s’hi

El Departament 
d’Ensenyament mantindrà 
la quarta línia en l’INS La 
Serra en detriment de la 
prevista d’ampliar en l’INS 
Terres de Ponent, segons 
va anunciar ahir el director 
territorial del departament 
Miquel Àngel Cullerés.

Mollerussa
J. A. PÉREZ
Ensenyament ha decidit mante-
nir la quarta línia per tal de ga-
rantir que tots els alumnes dels 
municipis adscrits, que vulguin 
matricular-se en primera opció 
puguin fer-ho, després de com-
provar les xifres de la preinscrip-
ció, segons va explicar Cullerés. 
El director territorial anunciava 
aquesta decisió en el marc d’una 
reunió convocada a l’Ajuntament 
de Mollerussa per l’alcalde Marc 
Solsona, a la que hi van assistir 
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els directors dels Instituts públics, 
i de dues de les escoles de primà-
ria, així com representants dels 
pares. En el decurs de la reunió 
es va explicar la nova configuració 
d’oferta educativa pel curs 2018-

2019 en els centres de secundària 
de la capital del Pla d’Urgell, que 
quedarà distribuïda en quatre 
grups a l’INS La Serra, tres al Ter-
res de Ponent i dos al nou institut 
que s’ha de construir a l’estiu.
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Les carreteres d’Albesa i Rosselló registren 
sengles accidents de trànsit amb ferits

Cremen matolls, borrissol i rostoll en diferents 
incendis als municipis de Balaguer i Tremp

Inici de la campanya 
adreçada a 
motoristes per evitar 
conductes de risc
El Servei Català de Trànsit (SCT), 
en coordinació amb Mossos i 
Policies Locals, van iniciar ahir 
una campanya preventiva de 
control de conductes de risc 
adreçada a motoristes. Cal re-
cordar que l’objectiu és aug-
mentar la seguretat en els seus 
desplaçament i percepció del 
risc entre aquest col·lectiu sen-
sible als accidents. La campa-
nya finalitzarà el diumenge.

Una conductora de 42 anys va resultar ahir ferida, amb un cop al cap, 
en un accident que es va registrar al quilòmetre 14 de l’LP-9221. El si-
nistre va ser a les 13.50 hores i la dona va ser traslladada a l’Hospital Ar-
nau de Vilanova. Per altra banda, a les 17.10 hores va bolcar un turisme 
al quilòmetre 9,5 de l’N-230 i els seus dos ocupants van ser ferits lleus.

Un incendi va cremar ahir 300 metres quadrats de borrissol al Barranc 
de Riucós, situat al terme municipal de Tremp. Per altra banda, els 
Bombers van fer dues actuacions per incendis a Balaguer. El primer va 
tenir lloc en ser alertats d’un incendi que va cremar 5 metres quadrats 
de matolls i el segon va cremar 30 metres quadrats de rostolls.

La Fira de la Il·lustració d’Alma-
celles va tancar la seva 5a edició 
amb molt bones xifres de par-
ticipació. Es calcula que unes 
2.500 persones van passejar-se 

per les 30 parades de productes 
artesanals que es van instal·lar 
al centre històric del municipi 
durant el passat cap de setma-
na, 19 i 20 de maig.

Èxit d’assistents a la Fira de 
la Il·lustració d’Almacelles 
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L’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, va rebre ahir a Da-
vid Aguilar, el jove andorrà que 
s’ha construït un braç articulat 
amb peces de Lego.  L’Ajunta-
ment va voler fer un petit acte 
de reconeixement al jove, de 

família originària de la Seu d’Ur-
gell, per felicitar-lo pel seu ta-
lent. Batalla va obsequiar a Da-
vid Aguilar amb una samarreta 
exclusiva que es reserva als es-
portistes urgellencs que assolei-
xen resultats rellevants.

Batalla rep el jove que s’ha 
fabricat el seu propi braç

FOTO: Aj. la Seu/ L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, amb David Aguilar

L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques recollirà signatures per 
tal de sol·licitar a Renfe “que la 
parada dels trens es realitzi a 
la primera andana”, segons va 
anunciar ahir a la tarda via Twit-
ter. L’alcalde de les Borges, Enric 
Mir, explicava que el tren fa pa-
rada en una segona via que no 
està situada vora l’andana i per 
pujar-hi s’ha de creuar les vies. 

“Això suposa una dificultat i pe-
rillositat per molta gent, sobre-
tot pels ancians”, explicava Mir, 
qui també lamentava que “ara 
mateix no estigui senyalitzat i, 
sovint, la gent hagi de creuar les 
vies sota la pressió de perdre el 
tren”. Per firmar la petició, els 
borgencs podran fer-ho via web 
o anant al consistori en horari 
d’oficina amb el DNI.

Les Borges recollirà firmes 
per sol·licitar a Renfe un 
canvi de parada del tren

L’Ajuntament de Mollerussa va 
començar ahir les obres de millo-
ra del nucli central de la ciutat per 
les places de Manuel Bertrand i la 
de l’Ajuntament simultàniament 
amb la retirada del mobiliari ur-
bà i la delimitació de les zones 
de treball. Tot i això, està previst 
que no sigui fins avui que les mà-
quines comencin les tasques de 
demolició del paviment actual.

Mollerussa  
inicia les obres 
de reforma del 
seu centre urbà
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La Val d’Aran va acollir ahir 
al matí la setzena edició de 
la cursa per als nens i nenes 

amb càncer i amb malalties greus. 
L’Aula Hospitalària de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida i els voluntaris de La Caixa 
es van desplaçar al Col·legi Ale-
jandro Casona de la Val d’ Aran 
per participar a la cursa per als 
nens i nenes amb càncer i malalti-
es greus en un recorregut per di-
ferents pobles. 

L’acte de benvinguda va tenir 
loc a migdia a l’Ajuntament de 
la localitat de Les. A la tarda, 

a les 17 hores, es van presentar 
els dibuixos que els alumnes del 
col·legi Valldeflors i Maria Imma-
culada de Tremp han realitzat per 
als nens i nenes que es troben in-

gressats a l’Aula Hospitalària de 
l’Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida. Un any més, amb aques-
ta cursa es consolida una mostra 

més de solidaritat i de suport cap 
als nens i nenes que estan patint 
les malalties oncològiques i les se-
ves famílies.

L’Aula Hospitalària celebra a 
la Val d’Aran la cursa per als 

nens i nenes amb càncer
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Una coneguda marca d’automò-
bils feia publicitat a Vielha en una 
tanca col·locada a l’aparcament 
gratuït al centre de la capital de 
l’Aran. Fins no fa massa dies en-
cara es podia veure neu i gel als 
carrers de Vielha i la neu a cotes 
altes encara pren protagonisme 
aquest mes de maig. Per això, 
més d’un vianant i conductor 
mostrava la seva disconformitat 
amb aquesta campanya publici-
tària. I és que el lema resava: “Per 
un hivern etern”. 
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Elias Campo
Director del centre 
de recerca Idibaps

Pedro Sánchez
Secretari general 
del PSOE

María Dolores 
de Cospedal
Ministra de Defensa

Investigadors de l’Hospital Clínic 
han aconseguit desxifrar el funcio-
nament del genoma de la leucèmia 
limfàtica crònica, el tipus més fre-
qüent d’aquesta malaltia.

El dirigent socialista va manifestar 
que “Torra no es més que un racis-
ta al capdavant de la Generalitat”, i 
que l’Estat actuarà amb “totes les 
opcions damunt de la taula”.

L’acte central del Día de las Fuerzas 
Armadas, que se celebrarà dissab-
te, ha doblat el pressupost i passa 
dels 366.000 euros de l’any passat 
als gairebé 734.000 d’enguany.

D’AQUÍ I D’ALLÀARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

Najat 
Driouech, 
una dona
Estic perplexa… i sembla que 
a qui toca moure fitxa, posar 
ordre i seny li va bé el desor-
dre  i la disbauxa. Anem de mal 
a pitjor. Dimarts passat deia 
que estem instal·lats en la so-
cietat de l’insult. Avui afirmo, 
amb el que veig i llegeixo, que 
l’odi, el racisme i la xenofòbia 
han deixat el pis de lloguer on 
habitaven des de fa dècades a 
Catalunya i han comprat casa 
en propietat, per quedar-s’hi 
sense cap mania i a cara des-
coberta. La víctima més recent 
és Najat Driouech. Per sobre 
de tot una dona, política, cul-
ta i activista. No ens coneixem, 
però, més enllà de la distància 

del posicionament polític que 
tenim, com a demòcrata que 
sóc, vull defensar-la pública-
ment i condemnar els insults 
inadmissibles que una llista 
llarga de bàrbars xenòfobs i ra-
cistes li han estat dedicant a les 
xarxes socials. Recomano lle-
gir-los. Evidencien on s’ha arri-
bat. Els conceptes democràcia, 
diàleg, integració, intercultu-
ralitat, llibertat, convivència… 
que tant han costat de bastir… 
les han  substituït per una sola 
paraula: intolerància. Fan por. 
Confesso que he trobat a fal-
tar una manifestació massiva 
de rebuig a aquesta violència 
verbal i a aquests grups fanà-
tics. Potser no és casualitat. Ja 
ho veurem.

Política, culta i 
activista, ha estat 
víctima d’insults de 
bàrbars xenòfobs
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Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

LA VEU DE 
L’EMPRESA

 AL TERRITORI

rcolomina
Resaltado


	M201805221
	lm22
	lm01
	lm02
	lm03bona
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23 
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm22.pdf
	lm01
	lm02
	lm03bona
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23 
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	lm22.pdf
	lm01
	lm02
	lm03bona
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23 
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40


	M201805221.pdf
	lm22
	lm01
	lm02
	lm03bona
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23 
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm22.pdf
	lm01
	lm02
	lm03bona
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23 
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	lm22.pdf
	lm01
	lm02
	lm03bona
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23 
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40





