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ENSENYAMENT FORMACIÓ 

Cap institut públic de la capital no opta a 
acollir les practiques de futurs professors 
Després del boicot de l'any passat, Educació va convocar un concurs per elegir 60 centres a Catalunya 
millorant compensacions 11 Sí que se'n presenten quatre de privats de la ciutat i tres públics de comarques 
S.E/J.M.A 
1 LLEIO/q Cap institut públic de la 
ciutnt de Lleido s'hn presenta! 
al concurs de selccció de centres 
e¡ u o va convocar el departament 
d 'Educació per acollir estudi
ants en procllqucs del master de 
Formació de Professorat d'Edu
cació Secundaria. Després del 
boicot que van protagonitznr 
l'any passat els instituts, quan ja 
no van acceptar aquests alum
nes [ins que no se'ls compensés 
la cilrrega de treball extra que 
su posa tutoritzar-los ja sigu i 
econbmicament, amb menys 
hores lectives o nmb una cerli
ficacion acadi::micn, Eduwció vn 
introduir can vis en la normati
va, perb no han resultat del tot 
snt isfactoris. 

Fins llavoJ·s, tots els centres 
podien acoll ir aquests alumnes 
en les practiques obligatorios i 
Educa ció vn optar per abrir una 
convocatbria pública perque s'hi 
presentessin voluntariament els 
que hi vo)guessin participar i 
seleccionar un maxim de sei
xaota en tot Catalunya peral 
curs 2019-2020. S'hi han inscrit 
118 en total, deis quals nou de 
la provincia de Lleida. De la ca
pital, no s'hi ha apunta! cap ins
titut de Secundaria públic, pero 
sf que hi han fet quatre centres 
concertats o privats, com Maris
tes, Episcopal. Claver i el centre 
de íormac1Ó llerna, aixf com el 
ll istat de presentats el Centre de 
Formació d'Adults Enrie Grana
dos. Pel que fa a comarques, al 
!lis ta! figuren I'Escola Agraria 
del Pnllars, l'institut Hug Rogcr 
lll do Sort i el Francesc Ribalta 

BARRIS ENTITATS 

Proves d'aptitud ~rsonal per alsfutursestudiants d'Educació • La Gencrnlitat va implantar fa dos 
anys una prava d aptitud personal (PAP) obligatoria. por poder accedir als graus d'Educació Infantil 
i Primaria (a la imalge, csludiants a punt de comen~ar-la en una fotografia d'arxiu) amb l'objecliu 
d'elevar el nivell mí oí m deis íuturs mest res. S'examínen de competencies lingüístiques i matema
t iques i en !'última edició només van nprovar el54,8%. 

deSolsona. La nova normativa 
detalla que el profcssorat deis 
centres de Secundaria qlle actu'i 
coma mentor de practiques deis 
estudiants universitaris en cls 
centres formadors obtindrn un 
cert ifica! d'Educació que ti n
dril cfcctes en els concursos de 
mcrits. 

Els docents que participin 
en la formació també tindran 
lma cert ificació oficial, la pos
sibi litat de col· laborar ambla 
universita t amb investigacions 
conjuntes i publicacions cientí
fiques, com també un certifica! 
d'innovació. 

El representa ni deis centres 

de Secunda ria a l n comissió 
de pri\ctiques va remarcar que 
aquestes modificacions que hi 
ha incloses al decret són "una 
millorn, pero insuficient", i va 
assegurar que van decidir col
lectivament no presentar-se 
a la convocatoria. Continucn 
reivindican! una compensació 

L'associació veinal de Cappont afirma 
que no se sent representada per la FAV 

que "en aquesta ú ltima legisla
tura bi ha bagut molla presencia 
de l'Horta". Tanmateix, va as
senyalar que "toles les entitats 
poden venir a les comissions a 
dir el que pensen, jaque estem 
oberts a escoltar. Mai hem vetat 
ningú''. M.MARQUI:S 

I LLEIOAI La presidenta de l'as
sociació de ve'ins de Cappont, 
VeniRos, ha denuncia! que "ni 
la nostra cntitat ni ah res de la 
ciutat ens sentim representats 
perla Federacions d'Associa
cions de Velns (FAV)" i ho va 
corrobora r que "el dia que es 
van celebrar eleccions a la junta 
de la FAV, en que Toni Baró va 
ser reolcgit en el carrec, només 
hi assistissin els membres de la 
candidatura i quatre associaci-

ons més, quan en total bi ha 44 
cntitnts vei'nals". 

Va manifestar que, en aques
ta última legislatura, " la FAV ha 
trcbnllnt massa pera l'Horta i 
no per a nosall res" i va criticar 
que " no s'hagi celebra! mai una 
tnuln de treball per solucionar 
cls problemes deis barris". Ros 
va denunciar que "ens hagin de
clinat propostes per recaptar 
d incrs por a In FAV que hcm fct 
en aquests tiltims quatre anys", 
a banda que no "ens han ajudat 

en els diversos problemes que 
hem tingut ". 

Perla seun pa rt, el presiden! 
de la FAV, Toni Bar6, va lamen
tar la si tu oció i sí que va a firmar 

PRESIDENT 

Baró lamenta la denúncia i 
defensa que "qualsevol 
entitat pot manifestar-se 
en les comissions" 

Va apuntar que "és evidcnt 
que hi ha punts de vista dife
rents en di verses questions i per 
aixb la nova junta de la FAV esta 
representada per membres de 
molts barris". Quan Bnró va ser 
reelegit 1'1 d'oclubre pnssat, va 
dir que "aqucst nmndat sera el 
de la ciutat" 1 va advocar per 
"seguir present en les comis
sions de In Pacria i nprendrc n 
treballar en xarxa amb altres 
coHectius". 

l'APUNT 

Plantegen que 
Educació gestioni 
lafonnació 
• El representan! deis 
centres de Secunda ria a 
la comissió de practiques 
assegura que van pl·opo
sar al departament que 
sigui fntegrament Educa
ció qui gest ioni la forma
ció d'aqucsts nlumncs en 
practiques, no les univcr
sitats. "Per exemple, que 
els docents de Secundaria 
els imparteixin tcoria a la 
ta rda i les practiques si
guío al matr, o al revés. 1 
es podrien contractar pro
fessors univcrsitaris per 
a detcrminnts temes con
crets", va assenyalar. Va 
considerar que, d'aques
ta manera, el master seria 
"menys car". "Són alum
nos universitaris, pero els 
estem forman! nosaltres 
[els centres de Secunda
ria]", va subratllar. 

en forma de recursos, reducció 
d'horcs lcctlvcs o de guardics 
i més implicació de les univer
silals. "Cobren molts diners 
per aquest mñstcr (uns 2.500 
euros) i e l dccret explicita que 
no poden donar cap campen
sació cconomica", va criticar el 
rcpresentant. 

ECONOMIA 

El pie deles 
ordenances fiscals, 
dilluns que ve 
1 LLEIOA 1 La Paerla ha convo
ca! pera dilluns que ve dia 
21 a les 9.30 boros el pie ex
traordinari per debat re els 
comptcs generals del 2018 
i les ordenanccs fiscals pcr 
al 2020. Aquest p ie s'havia 
d ' haver celeb,·at avui, pero 
va ser desconvoca! després 
de fcr-se pública la sentencia 
del procés, per celebrar al seu 
lloc un ple per debat re una 
moció que doman a l'amnistin 
deis presos i en defensa de 
l'autodeterminaci6. 
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EQUIPAMENTS AEROPORTS 

Aterren a Alguaire més 
avions 'en quarantena' 
Arriba la primera aeronau de I'aerolínia Norwegian 11 Fabricats 
per Boeing i que no poden volar per problemes tecnics 

lmatge de l'avló de Norweglan que va aterrar ah ir a l'ae roport d'Aiguaire. 

X. ROORIGUEZ 
1 LLEIOA 1 L'acroport d'Aiguni
re va robre ah ir a la nit un al
tre avió de la serie Boing 737 
MAX, un model que des del 
mes de mnr<; passat no pot 
\ttilitzar-se en vols cornercials 
per problemes tecnics encaro 
en procés d'investigo.ció. Es 
tracia d 'una aeronau de l'ae
rolfnia Norwegian, que s'afe
geix a les dos que van arribar 
divendres de la companyia 
lcelandair {vegeu SEGRE de 

Projede per reobrir 
comer~os a Tremp 
1 TREMP 1 Trernp ha posat en 
mnrxa el projcctc AMICC 
(Acció, Millora, lnnovaci6, 
Comer~ i Convivencia) per 
millorar la imatge i vitali
tat de les zones comercials 
del Jussa. Es dura a tcrme 
una preva pilo\ al centre de 
Tremp per fer mes atractius 
locals t:mcats pcr facilitar·nc 
la venda o ellloguer, corn ja 
va avan~ar SEGRE. 

La rotonda d'Aicarriu, 
apunta finals d'any 
1 ALCARRIIS 1 La nova rotonda 
d'Alcarras, a l'encreuament 
de I'N-11 i I'L-800, estarll a 
pum entre finals d'any i prin
cipis de gener. La primera fa· 
se de les obres ja esta enllcs· 
tida in partir d'avui cls vebi· 
eles que arribin a la localitat 
des de Lleida ja circularnn 
d'una banda de la glorieta, 
mcntrc que els que vagincap 
a Lleida passaran pel mig de 
la rotonda. 

dissabte). Totes quedaran ater
ra, en quarantetw fins a poder 
garant ir la seguretat d'aquest 
model. A l'aeroport lleidata, 
cls mecanics duran a termo 1 re
balls de mantenimcnl perquc, 
quan tornin a estar operatius, 
es puguin enloirar sense inci
dcncies, segons van explicar 
des d'Aeroports. 

Per la seua part, fonts de 
l'nerolínia van assenyalarque 
una vegada es conegui la so· 
lució a aquest problema tecnic 

ELECCIONS GENERALS 

decidjran si poden resoldre'l a 
Alguairc o lrasllad:mm les sc
ues aeronaus a allres instal·la
cions. Els avions de Norwegian 
i lcelonda ir esta ra n aparcats 
a la plata forma de l'aeroport. 
També es preveu l'nrribada 
d'avions de l'oerolínia portu· 
guesa TAP. 

Val a recordar que l'act ivitat 
torna a repuntar a Alguaire 
dcsprés que Ncilson canceJ.Iés 
els volsd 'esquiador> britanics 
d'aquest hivern. 

Eliminen una llista 
electoral per ai10-N i 
seran catorze a Lleida 
X.R. 
1 LLEIOA 1 Una de les 11 is tes al 
Congrés que es van presentar 
per Llcida pera les elcccions 
genera]s del lO-N no ha estal 
proclamada i finalme nt els 
lleidata ns podra n elegir entre 
un total de 14 candidatures. Es 
tracta de la d'Escons en Blanc, 
que s'ha retira! al no reunir 
els nvals necessaris, correspo
nents al 0,1 per cenl deis elec
tors inscrils al cens electoral 
(a Llcida es nccessitcn 300 fir
mes, aproximadament). Joan 
Ramon Serra, responsable de 
campan ya d'Escons en Blanc, 
va explicar ah ir que quan van 
presentar la candidatura no 
van entregar els o. vals i que 
In Junta Electoral e ls vaco
municar divendres que tenien 
de termini fins d iumenge per 

presentar-los. Al no fcr-ho, 
la c:andidat11ra no ha estat 
proclamada. 

Així mateb:, lo Junta E lec· 
toral va publicar ah ir al But
/letí Oficitd dei'Esrat les llis
tcs de(initives por o.llO-N. En 
el cas de la de JxCat, figura 
com a número ll'alcaldessa 
de Térmens, Conccpció Caña· 
dell, dcsprés que Jordi Turull 
fos suprimit de la candidatura 
arran de la sentc11cia del Tri
bunal Suprem, de la mateixa 
manera que els a ltres lfders 
independentistes e111presonats 
(més informaci6 a la pilgina 
22). 

Peral Sena! s'han procla
mat13 cand idatures, de les 
matcixes formacions que es 
presenten al Congrés excepte 
laCUP. 
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SUCCESSOS TRANSIT 

La roca que va caure la ma tlnada d'ahlr a prop d 'Organyi. 

Cau una gran roca a la 
C-14 a prop d'Organya 
M. MOLINA 
IORGANYÁ 1 La Plataforma Tres 
Ponts denuncia que ahir a la 
mat inada una pedra de més 
de 100 quiJos va caure a la 
cal~ada de la C-14 a prop 
d'Organy~ i va estar a punl 
de tocar un vehicle. Els fets 
van ocórrcr o les 00.40hores 
de dimarts qllan una mar e i 
el seu fill viatjaven de la Seu 
a aquesta poblaci6. Al parar 
en un deis semafors que se
nyalitzen les obres en aques
ta via van sentir un soroll i 
al reprendrc la marxa van 

• Al~nt.z:r~~~~t 

V La Torro do Capdollal 

veu1·e al mig de la carretera 
una gran pedra que s'havia 
despr~s de la muntanya. 

Els ocupants del turisme 
van informar el112 i opera
ris de !'empresa que cxccu
ta les obres del no11 túnel de 
Tres Ponts. Aquests van pro
cedir a ret irar-la a un mnrge 
de la vi a. 

P1·ecisament,la zona de la 
C-14 on va caure la pcdra és 
In mnteixa on fn tres anys es 
va produir un despreniment 
que vn afectar un cotxe i va 
feri r-ne el conductor. 

ANUNCI 

En se~ló plenaria ordln.lna de 4 d'octubre de 2019 s'acord~: 
PRIMER.· Aprovar Inicia ment la reta.cló . obrant en r expedlent deis béns !'ocupa-
ció deis quals o dlsposlció s'ha ere:tuat a l'elll(;te d'e~proplacló lor~osa pera la 
consliucclón de la clrcumval·lacló/a~s rodal al nucll d'Agulró del munlclpi de la 
Torre de Capdella. 
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c.uta• 
,. tH ¡r .•• , lhlf,., lfol~ t"l ·~~ ... l ol\lf.ft' 

(.<Wfll 

\br.aloJ.t 

SEGON.· Fer pública la relatló de blins Juntament amb es noms deis propielaris i 
obrlr tr.\mit d'lntormacló pública. per terminl de qulnze dles. mitjan,ant anuncls en 
el BuUiell OfiCial de la Provincia. en el diarl Segre, a la seu electrbnlca d'aquest 
Aluntamentladre~a httpsillorredecapdella.eadmlnlslraclo caVInlo 01. 1 en el la u er 
d'anuncls d'aquest. amb notllicacló ndlvldual als lnteressats. a 11 que ets Vlulars de 
drets atectats par l'exproplacló puguln presentar quantes dadas poguessln 
permetre la rll(;tlllcacló d'errors pallls en la relerlda relacló, o oposar·se mollvada-
menta 1 oc u pació d'aquells. 

Tone de Capdella, a dla 1 hora de la llrma electrónica 

-
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EMERG~NCIES BOMBERS 

Localitzen una dona 
perduda a Castell de Mur 
REOACCIÓ 
1 CASlELLDE MUR 1 Els Bombers 
de la G eneralitat van loca lit
zar ah ir a la tarda a Castell 
de Mur (Pallars Jussa) una 
dona de 51 anys els fami li
ars de la qua! van denunci
ar una ho r<J i mitja abans la 
seua desaparició. Els serveis 
d'emergencies van rebre a 
les 16.25 hores l'avís que 

alcrtava de la dcsaparició 
d'una dono que havia sor
l it a caminar. Es van act i
var diversos dotacions ter
restres i un helicopter amb 
e ls GRAE. Finalmenl, a les 
17.44 hores, un equip terres
tre va localitza r la dona en 
l'entorn del refugi de !'esta
ció de Cellers, d'aquest mu
oicipi del Pallars Jussa. 

Aixequen la prohibidó de fer focs forestals 

1 LLEIDA 1 El departa menL d'Agricult ura permet des d':wui i 
[ins al14 de mar~ encendre focs controlats a l.s terrcnys fo 
restals, encara que se n'haun\ d'in formar els ajuntaments 
priwiament. Perla seua pnrt, e ls Agents Rurals van desacti
var ah ir a les comarques de Poncnt e l pla Alfa de prcvcnció 
d'incendis, excepto a les Garrigucs, on continua el nivelll 
por risc de focs. 

lncendi a la cuina d'un pis a Timega 

1 TARREGA 1 Els Bombers de la Generalitat van revisar ah ir la 
cuina d'un habitatgc o Tii.rrcga dcsprés que s'hi rcgistrés 
un pctit incendi. Scgons fonts deis serveis d'cmergcncics, 
els matcixos propiclaris van poder sufocar les llames i els 
Bombers només van baver de fer una revisió, per In qua! 
cosa no hi va havcr cap persono afectada per l'incident. 
O'altra banda, van apagar un incend i que va calcim~r part 
d'un tractor a Torregrossa. 1 a Esta ras, un incendi va calcinar 
diversos palcts a prop de la carretera N-141F. 

Ferida una nena després que l'atropellin a Andorra 
1 ANDORRALAVELLA 1 Una nena d'11 onys va resultar ah ir ferida 
al ser atropellada per un vehicle a Andorra la V ella. Segons 
va informar la policía andorrana, e l succés va lenir lloc al 
carrer Pral de la Creu, quan, per causes que es dcsconcixcn, 
un vehicle, amb mmrícula francesa, va atropellar la menor, 
que va resultar ferida i va haver de ser a tesa pels serveis 
d'emcrgencies. 

Alerten d'una estafa que suplanta Endesa 
1 LLEIOA 1 Ln Policía Nacional va alertar n través de les xarxes 
socialsque s'ha detectat lona nova onada d'estafes de correlos 
electronics que es fan passar per Endesa. La Policía Naciona 1 
recoo·da que no s'hn d'accedir a cap enlla~ ni facilitar dades 
banco ríes. Així matcix, també van recordar que torna a 
circular !'estafa en la qua! els ciberdelinquents demanen als 
afectats un pagament en bitcoins a can vi de no publicar un 
suposnt vfdeo sexual. 

00 

AIIUNCI de dlssolucló 1 Dquldacló 
Es fa públlc 1 acord adoptat en l 'assem
blea Genernt Extraordinaria de socfs de 
data 09/09/2019 en la que s'aprova la 
Dlssolucló 1 Uquidacló de la socielat 
Constru~lons Anima, SCCL 
Es nomena liquidador al Sr. Antonio 
Moreno Jaen. 
L'Aiba¡¡es, 9 de selembre de 2019. 
Anlonlo Moreno Jaen. 
Uquldador. 

* Ajunl•m•nt de lts Oluges < EDICTE 
Aptovat lnlclatment en sessfó plenMa 
ordinAria de I"Ajuntamenl de les Oluges 
de 10 d'oclubre del 2019. el Text relós 
del Pla de mRiola 111>ana de r~mM del 
Sector de Uevant de les O uges. 1 de 
contormitat amb 1 article 85 4 del Text 
Refós de la Uel d'Urbanlsme, aprovat 
per Deo-el ~lslaliu 1/2010, de 3 
d'agost, se sotmot a lnlormaeló pública 
pel lermlnl d'un mes, a comptao des ele 
l'enclem~ al de la publlci!Ció. 
Alxl matelx, estar;\ a la d~icló deis 
lnleressals a la seu electrOntea d'aquest 
,Ajuntament 1 a la pagina web http://olu· 
Of!S.ddl net 
Oumnl aquesl termlri podri ser 
examiMI per qualsevollnteressat en tu 
clependéocles munk;lpaJs perque es 
lonnutln les allegadoos que s·utlmln 
pertlnents o oblenlr cOpies. 
Les Oluges, 11 d'oclubre del 2019 
l"Aiealde 
Jcsep MAria catdefó Bosch 

EMERG~NCIES TRANSIT 

SEGAE 1 
Oimecros. 16d'octubredel 2019 

Dos ferides en un aparatós 
accident a Alcarras 
Un deis turismes va acabar bolcant després de }'impacte 11 Les 
conductores van ser evacuades a !'hospital Arnau de Vilanova 

REDACCIÓ 
1 ALCARRAS 1 Dos conductores van 
resultar ferides a p rimera hora 
de la tarda d'ahir en una apa
ratosa col-lisió que va tcnir lloc 
a l'avinguda Catalunya d'AI
carr/ls, a In travessia de I'N-11. 
El sinistre es "a produir, pcr 
ca11ses que es desconcixen, n 
les L4.38 hores a !'altura del 
supermercaL Bonpreu. Fins al 
lloc del sinis trc van anar dos 
dotacions deis Bombers de la 
Generalitnt, dos patrulles de 

la Policía Local i tres unilats 
del Sistema d'Emcrgencies Me
diques (SEM). Després de ser 
ateses irz situ, les dos conduc
too·cs van ser evacuados amb 
pronostic mcnys grcu, segons 
va informar e l SEM. Els dos 
1 urismcs van xoca r f ronto la
tern lment pero no van ocupar 
la travessia, per la qua! cosa 
les retencions van set· menors, 
segons va informar la Policin. 

El14 de setembre, el con· 
ductor d 'un Lotlet·reny va re-

IMMIGRACIÓ ADMINISTRACIÓ 

sultnr ferit al xocnr contra una 
torre e lcctrica del correr deis 
Desmais. 

Sortlda de via a Ponts 
O'altra banda, un vchiclc 

va registrar una sort ida de via 
ahir n la larda o la carretera 
C-1412a al seu pos pel termc 
municipal de Ponts, scgons 
van informar e ls Bombers de 
la Gcncralitol. El sin istre es va 
produir a les 17.29 hores i no 
constaven ferits. 

L'Oficina d'Estrangeria atén 
gairebé un 9% més de peticions 
Durant els primers sis mesas d'aquest any 
REOACCIÓ 
1 LLEIDA¡ Ournnt els primers sis 
mcsos de l'any I'OHcina d'Es
tro.ngeria de Lleida ha su peral 
les 9.000 atencions presencials 
de persones que s'bi van atan
sar pcr de manar in formació so
bre difcrents tramits refcrcnts 
a materia d'eslrangeria, requi
sils i documcntació que pogués 
ser necessario. Aquesta xifrn 
representa un i ncrementi d'un 
8,7 per cenL respecte a l mateix 
período de l'any passal. Del ge
ner aljuny del2019 !'Oficina 
d'Estrangeria ha resolt un total 
de 3.766 exped ients, cosa que 
representa un 94% de tots e ls 
que es van iniciar. En aquest 
sentit, el subdelegnL de l Govem 
central n Llcid::o, José Cresp[n, 
va visita r ah ir les instal·lacions 
en el m are de la ronda que ¡>or-

la a tcrme pcls difcrcnts ser veis 
de l'Administració de I'Estal 
de Llcida. 

Un cstudi de In Universital 
de Lleidn (UdL) va constntar a 
principis d'aquest mateix any 
que cl90 per cent de l'incre-

EXPEDIENTS 

Del general mes de juny 
!'oficina ha resolt 3.766 
expedients, un 94 
per cent del total 

ment dcmogrMic de les comar
ques de Lleida que s'ha produot. 
entre el2000 i 20151!s fruit de 
In immigració. En aqucst senlit, 
elgmp de debat Compromesos 
amb el Futur de Lle ida de la 

fundació [CG defensa que els 
lreballadors nouvinguts tin
guin una formaci6 que cls ajudi 
a l'hora d'acccdir al mercal la· 
boral i impulsar polítiques per 
augmerotar la natalital. 

Protecció internacional 
O'ah ra banda, les sol·lici

tuds de prolccció internaci
onal per part de rnigrants de 
tot e l món s'han dispara! en e ls 
ú ltims anys a les comarques 
de Ponen!. Scgons les últimos 
da des de la Cornissió Espanyo
la d'Ajuda al Refugiat (CEA R) 
dura nt el2018 un total de 180 
persones van sol·licita r asil a 
Lleida, d:IVanl les 108 que ho 
van fcr un any a baos. Aixo sig
n ifica que les pcticions d'asil 
s'han d isparnt un 66 per cent 
l'últim any. 
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