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La Diputació insta el Govern
a abonar el deute amb els ens
locals per les escoles bressol
El Ple exigeix a Hisenda que deixi de reclamar
l’IVA a entitats i mitjans de comunicació públics
El Ple de la Diputació de
Lleida va aprovar ahir una
moció dels grups del PSCUA que insta el Govern a
abonar als ajuntaments i
diputacions el deute pel
finançament de les escoles
bressol.
Lleida
ACN/REDACCIÓ
Això sí, en cas que “sigui ferma” la
sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
suposant que obligui al pagament
del total del deute de 1.300 euros
per alumne i any entre el 2012 i
2015, per tal que la Generalitat
retorni els 875 euros que han pagat les diputacions per cada plaça d’escola bressol, i a abonar la
resta dels diners als ajuntaments.
El text també demana al Govern
que “a partir de l’any 2016, es
faci càrrec de la totalitat del pagament, alliberant així aquests
diners dels pressupostos de les
diputacions” i perquè aquestes
puguin destinar-los a “qüestions
que els són pròpies”.
Així mateix, la moció insta el
Govern a donar compliment “immediat” a la sentència del TSJC
que obliga a la Generalitat a pagar les subvencions als 26 ajuntaments –entre els quals la Paeria
de Lleida- que van presentar un
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reclamació pel deute pendent
d’abonar per la gestió del servei
de les escoles bressol municipals.
La sessió també ha aprovat
una moció d’ERC i a la qual s’han
sumat el PDeCAT i la CUP per tal
d’exigir al Ministeri d’Hisenda que
“aturi l’ofec econòmic” a les institucions culturals catalanes i dels

mitjans de comunicació públics i
“renunciï a la interpretació forçada” que obliga aquests ens abonar els imports de l’IVA, corresponents a les subvencions que van
rebre de la Generalitat des del
2015. Els grups del Partit Popular i
Ciutadans han votat en contra de
la moció, mentre el PSC-UA s’hi
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El Servei d’Informació i Atenció
a la Dona del Consell Comarcal
de la Noguera va tancar l’any
2017 amb un total de 156 persones ateses, una de les quals
un home. D’aquestes persones,
66 han rebut assessorament
psicològic i 20 han utilitzat el
servei d’assessorament jurídic.
Atendre aquestes persones
ha suposat fer un total de 553
atencions al SIAD, 326 al servei
d’assessorament psicològic i 23
al jurídic. Les persones ateses
per violència de gènere han estat 68, totes dones excepte un
home. El perfil majoritari dels
usuaris correspon a dona entre
19 i 45 anys, amb estudis no
universitaris i de nacionalitat
espanyola.

El Programa
Treball del
Pallars Jussà
troba feina a
21 persones

CONDUEIX COM PENSES

des de

El SIAD de la
Noguera aten
156 persones
durant el 2017

ha abstingut.
SABANÉS, NOU DIPUTAT
Durant la sessió plenària també ha pres possessió com a nou
diputat a la Diputació l’alcalde del
PDeCAT de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, en substitució de
Rosa Maria Mora.

La Sala de Plens del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
acollirà el proper dilluns 29
de gener la signatura de la
contractació a 21 persones
dins el Programa Treball i
Formació. Aquestes persones presenten diverses
característiques, com ser
major de 45 anys i no rebre
cap prestació d’atur, ser
dona en prestació d’atur de
llarga duradam o persones
en situació d’atur beneficiàries de la renta d’incerció
mínima, entre d’altres.
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La UdL acollirà un curs que
tractarà els canvis de la
nova gramàtica catalana
El curs, organitzat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, es traslladarà a Lleida durant el mes de març. El Rectorat
acollirà aquest curs de 12 hores
dirigit a persones que treballen
amb la llengua. Neus Nogué Serrano, professora de la Universitat de Barcelona, serà l’encarre-
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L’il·lustrador Ermengol
exposa vinyetes sobre
el procés sobiranista
‘Somriures de la República’ es podrà
visitar fins al pròxim 11 de febrer
El dibuixant, i col·laborador de ‘La Mañana’ inaugura avui
al Beat Cafè, a Doctora Castells, una mostra que té com a
protagonista el procés independentista de Catalunya.
Lleida
A. SÁNCHEZ
Es tracta d’un conjunt de 24 vinyetes, totes elles publicades al
diari LA MAÑANA, realitzades
per l’il·lustrador Paco Ermengol,
col·laborador d’aquest diari, relacionades amb el procés sobiranista. La mostra, impulsada pel CDR
de Cappont, inclourà les vinyetes

més virals de les diferents xarxes
socials.
La brutalitat policial, la repressió de la justícia i del govern espanyol, els presos polítics o l’espanyolisme de la Paeria, són els
principals temes ‘retratats’ per
l’il·lustrador Paco Ermengol en
les 24 vinyetes que aplega l’exposició Somriures de la República.

L’artista explica que els beneficis
que s’obtindran de la venda, els
dibuixos es podran adquirir entre
els 10 i 20 euros, es destinaran a
una causa solidària. Els dibuixos
es podran adquirir entre els 10 i
20 euros. Ermengol explica que
les vinyetes són “reproduccions
de molt bona qualitat, tot i que
no són les originals”.
Cal destacar que en la inauguració, que té lloc avui a les 19.00
hores, com en la cloenda, el dibuixant hi serà present i signarà
els dibuixos.

gada d’impartir el curs. Nogué,
presentarà les principals novetats gramàtiques que incorporà
la nova normativa que es pot
trobar a l’IEC. El preu del curs
és de 20 euros per als socis de
l’associació i estudiants, docents
i treballadors de la UdL, i de 40
per a la resta.

La literatura i els vins de la
comarca, protagonistes
a la biblioteca de Tremp
La biblioteca de Tremp participa per sisè any consecutiu en el
projecte Biblioteques amb DO,
una iniciativa que pretén apropar la cultura del vi a través d’activitats culturals i literàries. Per
aquesta ocasió, el programa de
la Biblioteca Pública Maria Barbal comptarà amb activitats de
diferents índoles i per a tots els
públics que es duran a terme durant el mes de febrer. Els usuaris

de la biblioteca i tothom que ho
desitgi podrà inscriure’s a un taller de cuina i maridatge, assistir
a la tertúlia del club de lectura
que girarà entorn un clàssic de la
literatura ambientat al món del
vi o participar en un concurs fotogràfic sobre el vi a través d’Instagram. A més, també es proposarà una sortida enoliterària al
celler Sauvella per descobrir la
geologia de la vinya del celler.

El setmanari ‘Catalunya
Cristiana’ celebra 40 anys i
arriba al seu número 2.000
El setmanari Catalunya Cristiana, l’única revista catòlica
que es publica a Catalunya, des
de 1979, arriba al seu número
2.000, amb una portada titulada 2.000 setmanes amb tu. Per
celebrar la xifra històrica, aquest
diumenge el cardenal Joan Josep Omella presidirà una missa
en honor de la revista a la catedral de Barcelona. El director

del setmanari, Jaume Aymar, va
explicar que la publicació del número 2.000 servirà per introduir
millores en els continguts, disseny i edició del periòdic, que,
per a aquest nombre especial,
farà un tiratge extraordinari de
40.000 exemplars. Amb 40 anys d’història, el setmanari va ser
fundat pels capellans Joan E. Jarque i Francesc Malgosa.

