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Sorea renova
amb les Borges
per evitar talls a
gent vulnerable
La Junta de Govern Local de les
Borges va aprovar ahir la renovació dels respectius convenis
amb SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas
Sau, prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de
l’aigua de les Garrigues, i amb
el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya. En el
cas de SOREA, es va donar llum
verda a renovar el conveni que
possibilita l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua en
situació de vulnerabilitat als
ajuts dels Fons de Solidaritat
de SOREA i l’Ajuntament.

Dos campanyes
de la Segarra, al
‘podi’ del Banc de
Bones Pràctiques
La Campanya del Consell Comarcal de la Segarra de foment
del bon tracte a les persones
grans. Tracta’m bé. i el Projecte
Avancem. Coneixement lingüístic i de l’entorn a la Segarra.
han estat incloses al Banc de
Bones Pràctiques dels Governs
Locals de Catalunya (BBP) de la
Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

La Granadella acull
un taller de ioga el
diumenge enmig
d’un tros d’oliveres

Lleida només ‘capta’
302 nous professionals
dels 8.258 que contracta
Educació pel curs vinent
La majoria d’altes són de professorat
però també hi ha personal de suport
Lleida
REDACCIÓ
Educació incorporarà el curs
vinent 302 nous professionals als
centres educatius de Ponent i el
Pirineu, segons va anunciar ahir
en una nota el propi Departament. La majoria de les contractacions són de professors (249) i
de personal de suport a l’aula (68)
i responen tant a l’increment previst en els pressupostos del 2020
com a l’ampliació feta recentment per afrontar un curs marcat
per la pandèmia del Covid-19.
El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va anunciar fa dos setmanes la contractació de 8.258
nous professionals a tot Catalunya per fer front a les necessitats
d’un curs que arrancarà en plena
crisi del coronavirus. Carles Vega, director dels Serveis Territorials de Lleida, va explicar que el
fet que d’aquests 8.258 només
en vinguin 302 a Lleida es deu al
fet que la demarcació “no és de
les més necessitades en recur-
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sos perquè hi ha escoles petites
i en nuclis urbans de baixa densitat amb ràtios baixes d’alumnes i
suficients de professorat”. De les
304 escoles de Lleida i el Pirineu
s’hi incorporaran el curs que ve
249 professors i 68 persones de
personal d’atenció educativa. La
majoria seran tècnics en educa-

ció infantil i d’educació especial
per donar suport al professorat i
el gruix d’incorporacions es farà
al Segrià, la comarca que acumula
la meitat de centres dels serveis
territorials. Aquest curs també hi
haurà 13 incorporacions de personal d’administració i serveis i
set de l’àmbit de serveis educa-

Convoquen
les ajudes pels
universitaris de
l’Alt Pirineu,
Aran i Solsonès
Lleida
REDACCIÓ
El Govern ha obert el termini
per sol·licitar les ajudes destinades als estudiants universitaris d’Aran, Alt Pirineu
i Solsonès (APA) per al curs
2019/2020. Les ajudes APA
es concedeixen per a la mobilitat i allotjament fora de la
comarca on es té la residència familiar i l’import màxim
de l’ajuda és de 2.000 euros.
En poden ser beneficiaris els
estudiants que compleixin
els requisits següents: Tenir
la ciutadania de qualsevol estat membre de la UE, residir
a l’Aran, Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà o Solsonès,
com a mínim des de l’1 de gener de 2017. També cal estar
inscrit en una universitat del
sistema universitari català en
el curs 2019-2020 en uns estudis presencials per títol de
grau i no superar els límits de
renda familiar establerts en la
convocatòria del 2018.
tius. Pel que fa a personal docent
els centres públics copen la majoria d’incorporacions (171) mentre
que els concertats en tindran 43.
El mateix passa amb el personal
d’atenció educativa, amb 30 incorporacions a la pública i 8 a la
concertada. D’altra banda hi haurà 30 tècnics de l’àmbit social.

El Centre de la Cultura de l’Oli
de Catalunya (CCOC) de la Granadella ha organitzat pel dia
26 de juliol a les 9.00 hores un
taller de ioga entre oliveres.
Els assistents es concentraran
a la Plaça de la vila i des d’allà
s’anirà al camp d’oliveres.

Francesc Mauri
parlarà del canvi
climàtic a Guimerà
El restaurant Sant Jordi de Guimerà acull quatre conferències. Raül Arqueros parlarà d’Alimentació i Salut (28 de juliol),
Micaela Carrión, d’equilibri
emocional (30 de juliol), el meteoròleg Francesc Mauri, del
clima, (4 d’agost) i Dani González de Guimerà (6 d’agost).
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Mollerussa completa la
millora de Prat de la Riba

El Patronat de Turisme divulga
l’oferta de BTT de la demarcació

L’Ajuntament de Mollerussa va
fer ahir al matí les obres de trasllat a la vorera urbanitzada dels
fanals del carrer de Prat de la Riba, una actuació que ha motivat

el tall en la circulació. Aquesta
actuació completa la millora feta
en aquest carrer a finals d’octubre passat amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat en aquesta via.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida reprèn els viatges de premsa per promocionar
el turisme i aquest cop els centra en l’oferta de BTT. Ho fa amb

la participació de David Cachón,
dues vegades campió del món de
MTB Trial i record Guines de Salt
al buit, i les imatges es distribuiran en mitjans de diversos països.

