
La selectivitat més inèdita 
de la història convoca 
avui 2.197 alumnes de 
Ponent i del Pirineu i Aran
S’augmenten les seus per poder 
garantir les distàncies de seguretat
Lleida
REDACCIÓ
Un total de 2.197 estudiants 
s’examinaran avui de la selectivi-
tat en el que serà una prova amb 
mesures estrictes de seguretat 
per fer front a la crisi sanitària (els 
que hagin de venir al Segrià hau-
ran de portar un certificat d’auto-
responsabilitat i un comprovant 
de la matrícula).  

Dels 13 tribunals, nou seran 
als quatre centres de la UdL que 
acolliran les proves i els altres 
quatre a la Seu d’Urgell Vielha, 
Tremp i Tàrrega. El centre on 
s’examinaran més estudiants serà 
Cappont (1.082), ETSEA (284), 
Medicina (185), Rectorat (141) 
i la Seu d’Urgell (197). Enguany 
també s’hihan sumat tribunals a 
Tàrrega (172), Tremp (80) i Viel-
ha (56) per poder donar cabuda 
a tot l’estudiantat garantint les 
mesures de seguretat. Les proves 
es faran avui i fins el 10 de juliol 
i els resultats estaran disponibles 
el dia 27 de juliol. Les sol·licituts 
per revisar les proves s’hauran de 
fer del 27 al 29 de juliol mentre 
que el resultat de la revisió serà 
el dimcres 9 de setembre. D’altra 
banda, encara no hi ha data per la 
selectivitat de setembre.

FOTO: ACN / Les proves es faran des d’avui i fins el pròxim 10 de juliol

La pandèmia per la covid-19 
obligarà també a un seguit de 
mesures de prevenció per evi-
tar el risc de contagi, com l’ús 
obligatori de mascareta (que 
els estudiants es podran treu-
re mentre facin la prova) man-
tenir la distància de seguretat 
i rentar-se les mans freqüent-
ment amb gel hidroalcohòlic. 
Universitats té previst distribuir 

2.500 litres d’aquest gel entre 
les seus d’examen. L’ocupació 
de les aules serà d’entre una 
cinquena i una sisena part de la 
seva capacitat. A més, no hi po-
drà accedir als llocs d’examen 
ningú amb simptomatologia 
covid. Un altra mesura serà la 
crida esglaonada per grups i or-
dre alfabètic per comprovar la 
identitat dels alumnes.

L’alumnat podrà fer els 
exàmens sense mascareta
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Compromís de 
la Seu critica 
projectes com 
el de l’urinari
Compromís de la Seu denun-
cia que projectes estratègics 
com la construcció de la nova 
Residència per a la Gent Gran, 
estan “aparcats” perquè s’ha 
donat prioritat a projectes 
com el del magatzem o els uri-
naris de Joan Sansa, amb un 
cost de més de 100.000 euros.

La Brigada de Serveis del  Con-
selh Generau d’Aran ha incorpo-
rat 11 peons i 4 oficials de pri-
mera, 15 persones contractades 
temporalment pel govern per 
a la temporada d’estiu que, da-
vant les deu persones contrac-
tades l’any 2019, augmenten un 
50%. L’increment de contracta-
ció es planteja com una mesura 
per dinamitzar l’economia.

L’Aran contracta un 
50% més de persona 
eventual aquest estiu

CerverA, A L’AssAmbLeA de pAssiONs El dissabte 4 
de juliol de 2020 va tenir lloc la primera reunió presencial de la 
Federació Catalana de Passions després del confinament causat 
per la Covid-19. El lloc triat va ser el Centre Cívic Cabot i Barba de 
Mataró i durant l’actel, el president de l’entitat, Xavier Cañabate, 
va fer balanç de la feina feta en els dos anys de mandat i de la 
gestió duta a terme des de la Junta durant el confinament.

El Centre del Romànic proposa cinc rutes 
per les esglésies i el seu context històric
El Centre del Romànic de Boí proposa cinc itineraris per aquest estiu. 
El primer parteix de Taüll, un poble i tres esglésies, el segon se centra 
en Boí i en el recinte emmurallat mentre que el d’Erill-la-Vall porta 
per títol El poble que porta el nom dels Senyors. La proposta de rutes 
per aquests estiu es completa amb l’herència del passat medieval de 
Durro i la ruta Barruera: el poble del fons de la vall.

Cervera dóna 
llum verda al 
nou cartipàs 
municipal
El Ple de la Paeria, en la sessió 
extraordinària del 2 de juliol, va 
aprovar la dedicació total del 
paer en cap, Joan Santacana, i 
les parcials de les regidores Mi-
reia Brandon i Meritxell Ramon 
i els regidors Ricard Vicente i 
Jordi Pons. El paer en cap de 
Cervera, Joan Santacana, tindrà 
una dedicació exclusiva pel càr-
rec, per la qual percebrà 47.000 
euros bruts anuals.

Tàrrega va començar ahir la 
votació popular dels Pressu-
postos Participatius que per-
metrà a la ciutadania escollir a 
quins projectes es volen desti-
nar 100.000 euros de la parti-
da d’inversions del pressupost 
municipal. En total, hi ha dotze 
propostes d’actuacions per es-
collir i cada ciutadà pot votar 
fins a un màxim de tres opci-
ons. Es pot votar a través del 
web www.decidimtarrega.cat o 
a l’OAC o la Biblioteca Pública.

Tàrrega vota els 
seus pressupostos 
participatius

cfarre
Resaltado
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