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Carrera deixa el For~a Lleida per I'ACB 
Se'n va al Gran Canaria i queden molt tocades les opcions de pujar 

Oró 
-----nsa 

La filia del cientific, 
Maria Elena Oró, 
ah ir a Lleida. 

Arranca l~ny Oró a Lleida 
La UdL acull els actes d'obertura del centenari del naixement 
d'un dels científics més importants del segle XX 
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El Pirineu 
estrena aquest 
anyestudis 
d'lnfenneria 

1 Deu alumnes aniran a 
centres sanitaris de la muntanya al setembre 

Deu alumnes del grau d'Infer- guin quedar a les comarques de 
meria de la Universitat de Llei- muntanya. El primer semestre 
da (UdL) faran quart curs en estaran a Tremp i el segon es 
centres sanitaris i residencies distribuiran als Pallars, Alta 
del Pirineu a partir del proper Ribagon;a, Alt Urgell, Aran i 
curs, ambla intenció que es pu- Cerdanya. 

LLEIDA I 8 

Primeres obres per millorar I'A-2 en 9 
quilometres de la variant de Cervera 

COMARQUES 113 

Eximits de pagar un deute de 
679.762 euros del Lleida Basquet 
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LLEIDA . Els musulmans resaran al pavelló 4 Eximits de pagar un deute de 
a partir del maig. 679.762 euros del Lleida Basquet. 
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UNIVERSITAT CURS VINENT 

Deu alumnes d'lnfermeria de la Udl faran 
quart curs en centres sanitaris del Pirineu 
El primer semestre estaran tots a Tremp i el segon es distribuiran pels Pallars, l'Alta Ribagon;a, l'Alt 
Urgell, Aran i la Cerdanya 11 Els aJ ments ofereixen pis pagat per als estud1ants 
S.E. 
1 LLEIDA 1 Deu alumnes del grau 
d'Infermeria de la Universitat 
de Lleida (UdL) faran el quart i 
últim curs íntegrament en cen
tres sanitaris i residencies del 
Pirineu a partir del proxim curs 
2023-2024. Es tracta d'una op
ció voluntaria que la UdL ofe
reix per primera vegada a estu
diants que estan cursant aquesta 
titulació a la capital del Segria o 
al campus d'lgualada, segons va 
indicar la degana, Judith Roca. 
Va detallar que com a incentíu 
els alumnes tindran l'allotja
ment pagat en pisos facilitats 
pels ajuntaments i facilitats per 
participar en activitats de la zo
na, com per exemple forfets per 
esquiar, si estan en un lloc on hi 
ha pistes. 

Va subratllar que la finalitat 
d'aquesta iniciativa és doble. 
D'una banda, que els universi
taris "coneguin el territori" i, 
de l'altra, "els que hi estiguin 
interessats puguin ser captats 
per centres del Pirineu". 

La degana va explicar que 
quart és un curs eminentment 
practic, amb només dos assigna
tures teoriques optatives que no 
són troncals, una per semestre, 
que "es poden adaptar al ter
ritori". A més, va apuntar que 
una és online i en angles. Per ai
xo, defensa que academicament 
no comporta cap dificultat per 
crear un grup "despla¡;at" al Pi
rineu. Durant el primer semes
tre els deu estudiants d'Infer
meria estaran ubicats a Tremp 
i rebran formació a !'Hospital 
Comarcal del Pallars, mentre 

RESIDUS 

Cada lleidata 
recicla 23,4 
quilos de vidre 
1 LLEIDAI Ecovidrio, l'entitat de 
gestió del reciclatge de vidre, 
va informar ahir que l'any 
passat cada lleidata va dipo
sitar 23,4 quilos als conteni
dors verds. Només van reci
clar menys els habitants de la 
província de Barcelona (21 
quilos per persona). Girona 
encap¡;ala el ranquing amb 
32,7, seguida de Tarragona, 
amb 25,7. A tot Catalunya es 
van dipositar 184.984 tones 
d'envasos de vidre. 

L'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, un deis centres on rebran formació els alumnes. 

DOBLE FINALITAT 

L'objectiu és que coneguin 
el territori i que els centres 
sanitaris puguin 'fitxar' 
els interessats 

que en el segon estaran repar
tits, en principi de dos en dos, 
per totes les comarques de la 
zona (Pallars Jussa i Sobira, Al
ta Ribagor¡;a, Alt Urgell, Aran i 
Cerdanya). Durant tot el curses 

formaran als hospitals, Centres 
d'Atenció Primaria i residenci
es d'aquestes comarques, així 
com en el Sistema d'Emergen
cies Mediques (SEM). 

Roca va destacar que aquesta 
última possibilitat no la tenen 
els estudiants a Lleida ni a Igua
lada, i confía que sigui un altre 
"incentiu" per optar per aques
ta iniciativa. Així mateix, pro
fessionals sanitaris del Pirineu 
tutoritzaran els seus treballs de 
final de grau. 

La UdL esta difonent actual-

L'Escola del Treball va iniciar ah ir la Setmana de I'Emprenedoria. 

ment aquest projecte entre els 
estudiants d' Infermeria i a co
men¡;aments d'abril espera tenir 
ja els candidats per poder po
sar-lo en marxa el curs vinent. 
"És una bona manera d'expan
dir la UdL a les comarques de 
muntanya", va remarcar Roca, 
que va incidir que "tots els nos
tres alumnes s'interessen per 
anar d'Erasmus a l'altre costat 
del món, pero potser no conei
xen que més a prop, a Lleida, 
també h i ha una altra realitat 
més rural". 

Iniciativa per 
expandir-se cap a 
les comarques 
demuntanya 
• Amb aquesta iniciativa 
de desplarrar u n grup de 
quart curs d'lnfermeria, 
la UdL desembarca a les 
comarques de muntanya 
de Lleida. Des del 2021, 
la Seu d 'Urgell impar
teix el grau de Ciencies 
de l'Activitat Física i l'Es
port, pero en aquest cas 
es tracta d'estudis d'un 
centre adscrit (Inefc), no 
directament impartits 
per la UdL com és el cas 
d'Infermeria. 

La UdL espera contri
buir amb aquest projecte 
a aportar professionals de 
la Infermeria als centres 
del Pirineu. De fet, la falta 
d'infermeres és general a 
tot Catalunya, pero a Llei
da el problema s'accentua 
més al tenir una població 
més envellida en un terri
tori dispers. 

Tal com va publicar 
aquest diari, la província 
té una ratio de 568 infer
meres per cada 100.000 
habitants i necessitaria 
unes mil més de les gai
rebé 2 .500 professionals 
que hi ha per situar-se en 
la mitjana europea, que 
és de 827 per 100.000 
habitants. 

EDUCACIÓ 

LEscola del Treball 
fomenta 
l'emprenedoria 
1 LLEIDAI L'Escola del Treball va 
iniciar ahir la desena edició de 
la Setmana de l'Emprenedoria 
amb la ponencia inaugural a 
carrec de l'actriu Rosa Gámiz, 
que va versar sobre "que ens 
poden aportar les arts i el tea
tre?". El fil conductor d'aquest 
any és L'emoció d'emprendre i 
estan previstes sessions sobre 
economía social, tecniques de 
comunicació i nova mobilitat , 
entre altres qüestions. 

rcolomina
Resaltado



SEGRE 
Dimarts, 14 de mar~ del2023 113 

COMADQ jUES La Seu refor~a la neteja viaria arran Fraga augmenta a 14 els punts .N de queixes per la brutícia de coloms. de recollida d'oli domestic. 
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MOBILITAT CARRETERES 

Inicien obres per eliminar esquerdes i clots de 
I'A-2 a la Segarra després d'anys de queixes 
L'Estat comen<;a la renovació del ferm de la variant de Cervera, que durara tres anys, mentre tramita el 
tram fins a la Panadella 1 E e ·eH es ob es s ence in a zona menys malmesa 

X. SANTESMASSES 
1 LLEIDA 1 El ministeri de Trans
ports va iniciar ahir a Granya
nella la renovació del ferro de la 
variant de l'A-2 a Cervera, una 
actuac1ó que es dura a terme per 
etapes durant 3 anys. S'haura 
d'interrompre en els mesos 
d'estiu i hivern, quan la calor 
i el fred extrems imp~deixen 
estendre el paviment. Es el pri
mer pas per guanyar seguretat 
i confort a l'autovia al seu pas 
per la Segarra, on nombrosos 
conductors eviten circular pel 
deteriorat carril dret, ple d'es
querdes i clots que provoquen 
des de fa anys queixes deis con
ductors. És una obra esperada 
i reivindicada a la comarca, si 
bé el consell va criticar que co
menci en el tram menys malmes. 

La nova variant 
d'Artesa de Segre 
entrara en servei 
divendres vinent 

Els treballs consisteixen a re
tirar 30 centímetres del ferm, 
replicar-lo amb tres capes d'as
falt i rehabilitar vies de servei. 
Si bé la variant és de 6,8 quilo
metres, l'actuació n'abastara 9, 
a l'incloure'n 2,2 a Granyanella. 
El transit es va desviar ahir per 
la via que porta a l'area de ser
vei de l'autovia. En proximes 
setmanes es desviara per l'N-II, 
que passa perla zona de serveis 
de Cervera, o bé habilitant un 
carril a la calc,:ada en direcció 
Lleida. Les desviacions de ve
hieles s'aplicaran cada setmana 
des de dilluns a les 07.00 hores 
fins divendres a les 13.00, i s'al
c,:aran en cap de setmana. 

La primera jornada d'obres per renovar el ferm de la variant de I'A-2 a Cervera. 

• La variant d'Artesa de 
Segre a la carretera C-
1412b entrara en servei 
divendres vinent dia 17, 
segons van confirmar ahir 
fonts del departament de 
Territori. La ronda, de 
poc més d'un quilometre 
de longitud, s'obrira des
prés de mesos de retard, 
jaque les condicions me
teorologiques adverses 
han demorat el final de 
les obres. Aquesta vari
ant forma part del projec
te per millorar la carrete
ra del port de Comiols, 
de trenta quilometres de 
longitud entre Artesa de 
Segre, a la Noguera, i el 
municipi d'Isona i Consa 
Delia, al Pallars Jussa. Es 
l'únic tram ja constrult 
de tot el trac,:at. Pel que fa 
a la resta, la Generalitat 
preveu treure ben aviat a 
concurs les obres d'algun 
tram, encara per determi
nar, deis 15 quilometres 
entre la nova variant d'Ar
tesa de Segre i Folquer, a 
l'encreuament de l'L-512 
i la C-1412b. El Govern va 
anunciar l'any 2020 que 
la millora del port de Co
miols estaría completada 
el2025. 

El subdelegat del Govern, 
José Crespín, va visit¡u els tre
balls. Va avanc,:ar que en 3 set
manes esta previst escometre 

TRES QUILOMETRES 

En 3 setmanes esta previst 
renovar el ferm en tres 
quilómetres de la cal~ada 
en direcció Barcelona 

3 quilometres de la calc,:ada en 
direcció Barcelona, des de Fo
nolleres fins a l'accés a la car
retera d 'Agramunt. Suposara 
una inversió de 10 milions i es 
realitzara primer a la calc,:ada 

El carrer Sol de Malda, on es troba aquest antic habitatge. 

a Barcelona i després en la de 
direcció Lleida. La variant de 
Cervera es va inaugurar el1998 
i cinc anys després obrien del tot 
els 30 quilometres entre Iguala
da i Cervera. 

Crespín va destacar que les 
obres aportaran "seguretat i 
confortabilitat" a l'A-2. Per 
la seua part, el president del 
consell de la Segarra, Francesc 
Lluch, va valorar que "és una 
obra necessaria, pero és comen
c,:ar la casa perla teulada", ja 
que el tram més deteriorat és 

POLÍTIQUES HABITATGE 

el de Ribera d'Ondara fins a la 
Panadella. 

Crespín va assenyalar que 
les obres en els 10 quilometres 
d'autovia des de Cervera fins al 
límit provincial estan en procés 
d'aprovació. En els 3 anys de 
treballs en la variant de Cerve
ra es preveu renovar també la 
variant de Lleida des de Torre
farrera fins allímit amb Osea: 
17 quilometres amb un pressu
post de 12 milions. Suposara 
renovar el40% del tram lleidata 
de l'A-2. 

Malda reformara un antic habitatge 
per habilitar dos pisos de lloguer social 
L. PEDRÓS 
1 M ALOA 1 L'ajuntament de Mal
da ha tret a concurs obres per 
reformar un antic habitatge i 
habilitar-hi dos pisos que desti
nara allloguer social. El tinent 
d'alcalde, Sebastia Mata, va ex
plicar que "es tracta d'un immo
ble molt gran, d'uns 500 metres 
quadrats, que dona accés a dos 
carrers i que té moltes possibi
Iitats". ·Fa un temps el consistori 
va adquirir l'edifici i ara esta 
previst que aviat pugui iniciar 

la reforma. Esta previst habilitar 
dos habitatges separats, un deis 
quals d'una única planta amb 
accés al carrer Ramón y Cajal 
i fac,:ana als dos carrers, i l'altre 
amb dos plantes i accés des del 
carrer del Sol. Aquesta actua
ció, amb un termini d'execució 
de vuit mesos, compta amb un 
pressupost total de 158.389 
euros, deis quals 83.694 euros 
seran financ,:ats per l'Agencia 
de l'Habitatge de Catalunya i 
la resta per l'ajuntament. Les 

empreses interessades en aquest 
concurs poden presentar la seua 
oferta fins al14 d'abril. Aquest 
projecte és un deis seleccionats 
pel programa de promoció de 
l'habitatge al món rural, impul
sat per la Generalitat de Cata
lunya. Segons Sebastia Mata , 
aquest tipus d'iniciatives perme
ten augmentar !'oferta d'habitat
ge en zones rurals per a joves 
que tenen intenció d'emanci
par-se i que no disposen d'un 
habitatge. 
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