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❘ barcelona ❘ La ministra d’Edu-
cació, Isabel Celaá, va afirmar 
ahir que intentarà mantenir les 
escoles obertes en cas de rebrot 
a l’octubre. En una entrevista 
a Rac1, Celaá va explicar que 
establiran una ordenació in-
terna als centres educatius que 
permeti separar grups, perquè 
en cas que hi hagués un rebrot 
es pugui “perimetrar el grup i 
no necessitar tancar l’escola”. 
“Estem molt millor informats 
en relació amb la capacitat de 

detectar rebrots”, va dir. Així, 
la ministra va assegurar que el 
curs que ve estarà “ben plani-
ficat” i la presencialitat serà un 
“principi fonamental”. 

“Tenim la ferma determina-
ció d’avançar amb les escoles 
obertes”, va explicar Celaá, que 
va dir que la presencialitat és 
la “millor compensació” de les 
desigualtats.

De cara al setembre, la mi-
nistra va dir que hi haurà una 
“observació permanent” de les 

instruccions sanitàries, com la 
distància d’1,5 metres entre per-
sones i amb l’optimització dels 
espais físics, així com horaris 

d’entrada i sortida diferenciats 
entre grups escolars.

Vacuna abans de fi de curs
La titular d’Educació espera 

que hi hagi una vacuna abans 
de final de curs i tornar a tenir 
un “curs ordinari” perquè les 
mesures excepcionals durin no-
més “mesos”.

En relació amb la reforma de 
la llei educativa, confia a tenir 
aprovada la Lomloe abans de 
final d’any i va assenyalar que la 

Targetes de crèdit de la Paeria per a 
l’alcalde i el cap de gabinet.

p. 12
Detinguda per retenir dies la parella 
al seu habitatge de llívia.

p. 13

Alumnes preparats per començar les proves, l’any passat.

segre

❘ lleiDa  ❘ La selectivitat se cele-
brarà aquest any en cinc ciu-
tats de la província per reduir 
al màxim els desplaçaments i la 
concentració d’alumnes per la 
pandèmia de coronavirus, que 
ja va obligar a ajornar un mes 
les proves, que se celebraran del 
7 al 10 de juliol. Així, hi haurà 
exàmens a Tàrrega i Tremp, a 
banda de Vielha, la Seu d’Urgell 
i Lleida, com va avançar aquest 
diari. Segons el coordinador de 
la selectivitat a Lleida, Xavier 
Carrera, s’han inscrit 2.200 es-
tudiants, 176 més que el 2019, 
que es repartiran en 13 tribu-
nals, davant dels vuit de l’edició 
passada.

A la capital, les proves es 

faran al Rectorat i els campus 
de Cappont, Ciències de la Sa-
lut i Agrònoms. “La comissió 
organitzadora considera molt 
important, per solidaritat i res-
ponsabilitat social, que totes les 
persones implicades en les pro-
ves compleixin totes les mesures 
de prevenció que indiquin els 
tribunals, malgrat les molèsti-
es que aquesta situació d’emer-
gència pugui causar”, va indicar 
Carrera. 

Les persones amb símptomes 
compatibles amb Covid-19 o en 

Selectivitat a Lleida, Tàrrega, Tremp, Vielha          
i la Seu per evitar concentració d’alumnes
S’hi han inscrit 2.200 estudiants, 176 més que el 2019, i les proves seran del 7 al 10 de juliol || Mascareta 
obligatòria, aules ventilades i distància interpersonal de dos metres, altres mesures de prevenció

universitat avaluació

quarantena domiciliària no po-
dran acudir a les proves. L’ús 
de mascareta serà obligatori a 
l’interior dels centres, així com 
rentar-se les mans amb gel hi-
droalcohòlic a l’accedir a l’edi-
fici i a les aules, i cada vegada 
que s’intercanviïn un paper o 
un altre objecte. Així mateix, 
s’utilitzaran preferentment au-
les amb ventilació natural i les 
finestres estaran obertes durant 
els exàmens, sempre que sigui 
possible. La distància interper-
sonal serà de dos metres radials, 

de manera que s’ocuparà només 
una cinquena o sisena part de 
la capacitat total de l’espai. A 
més, les zones d’espera seran 
a l’exterior, evitant alhora les 
aglomeracions.

En el conjunt de Catalunya, 
s’han inscrit 40.067 estudiants, 
un 15,96%. Hi haurà més de 210 
tribunals, repartits en més de 
140 campus i centres de Batxi-
llerat. Les proves mobilitzaran 
més de 45.000 persones entre 
alumnes, docents i personal de 
suport.

SeguretAt
el coordinador insta a 
complir les mesures de 
seguretat malgrat 
comportar “molèsties”

permíS
la generalitat demana un 
permís de maternitat i 
paternitat per si les         
escoles no obren

Preveuen escoles obertes tot i que hi hagi rebrot
La ministra Celaá afirma que ho “intentaran” perquè “estem més ben informats”

educació pandèmia
llei que va impulsar l’exministre 
José Ignacio Wert ha estat “no-
civa per al progrés de l’educació 
espanyola”.

Permisos per a pares
D’altra banda, la Generali-

tat veu necessari que el Govern 
espanyol apliqui un permís de 
maternitat i paternitat per coro-
navirus si les escoles no obren al 
setembre amb normalitat.

Així ho recull l’informe L’im-
pacte econòmic de la crisi de 
Covid-19 en perspectiva de gè-
nere, en el qual el Govern reco-
mana que aquests permisos tin-
guin la mateixa durada i siguin 
intransferibles per garantir un 
“repartiment equitatiu” entre 
pares i mares.

n El ministre d’Universitats 
va admetre ahir que l’augment 
del pressupost per a beques 
l’Estat per al curs vinent és 
una “quantitat ridícula” en 
comparació amb altres sub-
vencions, però va defensar 
els 100 euros addicionals que 
rebran els universitaris. “No 
ens hem arruïnat, la veritat”, 

va dir, amb referència als 386 
milions amb què s’incrementa-
rà el pressupost, un 22% més 
que l’any passat. 

A més, va instar a les uni-
versitats a elaborar un pla de 
digitalització davant de la pos-
sibilitat d’un rebrot durant la 
tardor, per combinar classes 
online i presencials.

El ministre Castells admet una 
pujada “ridícula” de les beques

Erasmus amb 
activitat virtual              
i presencial
n A causa del Covid-19, el 
programa Erasmus+ po-
dria començar amb acti-
vitats virtuals i els alum-
nes fer el desplaçament a 
l’estranger a posteriori. 
Així ho va afirmar ahir el 
ministre d’Universitats, 
Manuel Castells, en una 
compareixença al Senat. 

Va explicar, en aquest 
sentit, que el programa 
es mantindrà, però que 
s’“adaptarà” als diferents 
escenaris dels països afec-
tats per la pandèmia. Va 
afegir que la Comissió 
Europea està estudiant 
una flexibilització de ter-
minis i costos i un model 
híbrid que combini l’en-
senyament presencial i a 
distància.
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Inicien el primer parc eòlic   
a Lleida en set anys
Tindrà setze molins a Llardecans i quatre a la Granadella

municipis energia

maría molina
❘ llarDecans ❘ L’empresa Eolia 
Renovable va iniciar ahir els 
sondatges previs a les obres 
per aixecar els vint molins del 
parc eòlic de Solans, setze a 
Llardecans i quatre a la Gra-
nadella. Segons tècnics de la 
firma, consisteixen a perfo-
rar 30 metres de profunditat 
per extreure mostres de terra 
i conèixer-ne les característi-
ques. Prèviament, hi va haver 
estudis geofísics per analitzar 
com es transmet la vibració que 
pot causar el parc mitjançant 
maniobres artificials.

Aquest serà el primer parc 
eòlic a Lleida en set anys, des 
de la construcció el 2013 del de 
la Serra del Vilobí II, a Tarrés. 
Eolia Renovable va recuperar 
el projecte de Solans l’any pas-
sat. Estava aturat des del 2012 
al no obtenir primes per gene-
rar energia, per la qual cosa 
va suspendre’n la tramitació. 
Té tots els permisos i espera 
iniciar les obres, demorades pel 
Covid-19, entre finals d’any i 
principis del 2021.

maite monné

els sondatges per construir el parc eòlic Solans a llardecans.

El mercat de Tàrrega recupera totes les parades
❘ tàrrega ❘ El mercat de Tàrrega va recuperar ahir totes les 
parades després de tres mesos. Els punts de roba, calçat i 
altres complements es van sumar als d’alimentació i plantes. 
Les parades estaven més separades del que seria habitual i 
es van respectar totes les mesures de seguretat.

Nova cabana de pastor a Boldís per a aquest estiu
❘ BolDís ❘ El departament de Territori va instal·lar ahir una 
nova cabana de pastor per vigilar aquest estiu els ramats 
agrupats a la Rivera de Tírvia, al Sobirà. Es va instal·lar en 
helicòpter i substituirà l’antic refugi. La Generalitat reforça 
així la protecció dels ramats en el marc del programa de 
prevenció de danys causats per l’ós.

Demanen la seu de l’Agència de la Natura a Tremp
❘ tremp ❘ El grup comarcal de Candidatura de Progrés ha sol-
licitat a través d’una moció que el consell del Jussà proposi 
el centre integrat de telecomunicacions (CITA) del Jussà com 
a seu de l’Agència del Patrimoni Natural. Esterri de Cardós 
també ha demanat la seu d’aquest organisme.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV. 
Podeu pensar-ho dos vegades abans de 
dir alguna cosa de la qual no us podeu 

retractar. No deixeu que la lluna causi estralls a 
la vostra vida.

TAURE 20-IV / 20-V. 
Busqueu noves maneres de millorar 
l’entorn. Voldreu passar més temps a 

casa si us sentiu còmodes i entretinguts. Aflorarà 
una qüestió emocional. 

BESSONS 21-V / 20-VI. 
Concentreu-vos a dominar tot el que us 
proposeu de fer. Apreneu de l’experièn-

cia i obtindreu la informació necessària sobre 
com funcionen les coses. 

CÀNCER 21-VI / 22-VII. 
Un guany econòmic, contractual o mè-
dic està a l’abast. Feu el millor que pu-

gueu per aprofitar el que se us presenti. No 
deixeu res a l’atzar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII. 
Mantingueu en secret el que penseu i 
feu. Concentreu-vos a fer un canvi po-

sitiu en la forma en què lluïu i viviu o en els ob-
jectius professionals. 

VERGE 23-VIII / 22-IX. 
Sigueu metòdics respecte a les associa-
cions, donacions o qualsevol altra ajuda 

que oferiu. No deixeu que d’altres s’aprofitin de 
vosaltres o us pressionin.

BALANÇA 23-IX / 22-X. 
No deixeu que ningú us empenyi. Pre-
neu les responsabilitats seriosament i 

acabeu el que comenceu. És millor treballar sol 
si voleu evitar l’estrès.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI. 
No deixieu que els canvis que ocorren 
al voltant us aturin. Mireu més enllà del 

que fan els altres i canalitzeu la vostra energia 
en una cosa que gaudiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII. 
Mediteu sobre la forma en què heu es-
tat vivint i les temptacions que han 

estat difícils de resistir. És hora de sacsejar les 
coses i començar de nou.

CAPRICORN 22-XII / 19-I. 
Poseu més esforç en la vida domèstica. 
Feu ajustaments a la llar que augmentin 

la vostra comoditat i creïn un espai que trobeu 
més inspirador.

AQUARI 20-I / 18-II. 
Permeteu que les emocions us empe-
nyin a prendre el comandament. Abor-

deu els problemes delicats obertament per dei-
xar-los enrere. És hora d’obtenir guanys.

PEIXOS 19-II / 20-III. 
Poseu-vos en contacte amb les persones 
que no heu vist en molt de temps. 

S’aconsella organitzar una reunió virtual per sa-
ber què estan fent.

Primera visita a la Seu Vella després del 
Covid-19 d’artistes dels Urban Sketchers
Una vintena d’artistes dels Urban Sketchers (USk) de 
Lleida van recuperar dissabte l’activitat presencial amb 
una visita a la Seu Vella, on van presentar el llibre de la 
trobada USk Catalunya celebrada el maig del 2019.

USk lleIDA

BertA PUIgDeMASA

Concert televisiu d’arpa i guitarra a les 
habitacions de 4 hospitals de lleida
Sanitaris i pacients dels hospitals Santa Maria i Arnau de 
Lleida i el de Vielha van gaudir diumenge d’un recital per 
TV d’arpa (Berta Puigdemasa) i guitarra (Ivan Gràcia). 
Dijous, també als de la Seu i Tremp.

Alerten de l’augment d’atur de persones 
amb discapacitat per la crisi del Covid
Entitats que afavoreixen el Treball amb Suport de per-
sones amb discapacitat intel·lectual, com DownLleida, 
alerten que la crisi del Covid-19 podria augmentar l’atur 
d’aquest col·lectiu en empreses a les quals donen servei.

DowNlleIDA

Jornades d’arqueologia amb visites guiades al Pla d’Almatà de Balaguer
El jaciment d’origen andalusí 
del Pla d’Almatà de Balaguer 
va acollir dissabte diverses vi-
sites guiades amb grups d’un 
màxim de deu persones en el 

marc de les Jornades Europe-
es d’Arqueologia. El 6 de juliol 
arrancarà una nova campanya 
d’excavacions. 

D’altra banda, el jaciment 

ibèric del Pla de les Tenalles de 
la Móra, a Granyanella, també 
va acollir visites i el Museu de 
Guissona tenia previst reobrir 
ahir el Parc Arqueològic.

XArXA De MUSeUS De lleIDA I ArAN

lily Brik dedica un mural al Segar i el Batre  
L’artista lleidatana Lily Brik va 
començar ahir a pintar a la Fuli-
ola un mural dedicat a les festes 
del Segar i el Batre d’aquesta 
localitat de l’Urgell, que l’any 
passat va celebrar la quarantena 

edició i que aquest s’ha cancel-
lat per la pandèmia. Lily Brik va 
explicar a SEGRE Tàrrega que 
“l’objectiu és deixar constància 
d’aquest patrimoni important 
a la Fuliola en un moment en 

què la festa requereix més com-
promís”. El mural, que preveu 
acabar a finals de la setmana 
vinent, mostrarà un segador 
amb roba blava d’època i amb 
una falç en plena tasca.

Segre tàrregA 

La lleidatana Lily Brik va començar ahir a la Fuliola un mural dedicat a les festes del Segar i el Batre.
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restes de les adoberies trobades el 2019 a l’antiga Audiència.

itmar fabregat

j. mArtí
❘ LLeiDa ❘ La comissió de Patrimoni 
del departament de Cultura de 
la Generalitat ha donat el seu 
vistiplau al projecte presentat 
per la Paeria per a la preserva-
ció de les restes arqueològiques 
trobades l’any passat al soterra-
ni de l’antiga Audiència de Llei-
da i per continuar així les obres 
de reconversió d’aquest edifici 
en el futur Museu d’Art Jaume 
Morera instal·lant micropilons 
que travessen l’antiga muralla. 
Així ho van confirmar a aquest 
diari fonts de Cultura, que van 
destacar que “no hi ha cap pro-
blema” perquè les obres puguin 
prosseguir.

Precisament, l’UTE adjudi-
catària de les obres, formada 
per les empreses Romero Po-
lo, Arnó i Sorigué, va presen-
tar un escrit a començaments 
d’any sol·licitant la suspensió 
dels treballs fins que Cultura 
es pronunciés sobre la conser-
vació de les antigues adoberies 
medievals, del segle XIII, i d’un 
tram de muralla. 

Ara, la comissió de Patrimoni 
ha considerat que la proposta 
per conservar les adoberies és 
correcta. Així mateix, no posa 
cap impediment perquè la fo-
namentació de l’edifici inclo-
gui micropilons a la muralla 
a l’entendre que “ja està molt 
deteriorada i no se’n pot salvar 
res”, perquè es va veure molt 

La Paeria ja té l’aval per 
prosseguir les obres del morera
La Generalitat aprova preservar les adoberies i els micropilons a la muralla

política cultural patrimoni

afectada per la construcció de 
l’actual immoble als anys 40 del 
segle passat, van detallar les ma-
teixes fonts.

Les obres d’adequació del que 
ha de ser la seu definitiva del 
Museu Morera van estar para-
litzades durant diversos mesos, 

es van reprendre unes setma-
nes abans que esclatés la crisi 
sanitària pel coronavirus i han 
prosseguit al llarg de tot l’estat 
d’alarma, encara que fonts sol-
vents van indicar que hi ha pocs 
operaris.

La Paeria va adjudicar la 

remodelació integral de l’anti-
ga Audiència a finals de l’any 
2017 i va firmar el contracte el 
juny del 2018 per un import de 
4.470.950 euros. Tanmateix, les 
obres no van començar fins gai-
rebé un any després –el maig 
del 2019–, i ja abans de comen-
çar l’UTE va demanar una ac-
tualització del pressupost pel 
temps transcorregut i va al·legar 
que el projecte tenia diverses 
deficiències.

Subvenció europea
Aquest projecte compta amb 

una subvenció de la Unió Euro-
pea a través dels fons Feder de 2 
milions d’euros que obliga que 
estigui enllestit almenys en un 
70% el 30 de novembre vinent. 
No obstant, l’ajuntament ja va 
anunciar que demanarà una 
pròrroga. Val a recordar que 
el projecte de rehabilitació de 
l’edifici tenia un termini d’exe-
cució de 25 mesos, la qual cosa 
situaria el final de les obres a co-
mençaments de l’estiu del 2021.

Les obres també compten 
amb compromisos de subven-
cions per part de la Generalitat 
(un milió d’euros), la Diputació 
de Lleida (mig milió) i l’Estat (un 
milió). A pocs metres d’aquest 
edifici, al número 9 de rambla 
Ferran, ja es van obrir al pú-
blic fa gairebé 10 anys les restes 
museïtzades de les adoberies 
descobertes el 2002.

política cultural biblioteques
centraL De bibLioteques De LLeiDa

el bibliobús, obert als usuaris ahir al matí a Sudanell.

el bibliobús garrigues segrià, en 
ruta després de més de tres mesos
❘ LLeiDa ❘ El Bibliobús Garrigues 
Segrià va reprendre ahir el ser-
vei als 23 municipis d’aquestes 
dos comarques després de més 
de tres mesos d’aturada per la 
pandèmia. Sudanell al matí i 
Vilanova de la Barca a la tar-
da van gaudir de nou d’aquest 

servei bibliotecari itinerant. El 
Bibliobús Pere Quart, dels Pa-
llars i la Ribagorça, es posarà 
en marxa el 6 de juliol. D’altra 
banda, la Biblioteca Pública de 
Lleida reobrirà als usuaris les 
sales de consulta i d’estudi a 
partir de dijous.

música iniciatives
acn

Les plantes ‘colonitzen’ el Liceu en un singular concert de reobertura
❘ barceLona ❘ El Liceu i l’artista 
Eugenio Ampudia van organit-
zar ahir un insòlit recital per a 
l’estrena de l’activitat presen-
cial al teatre líric barceloní: 

el Concert pel Biocè, amb un 
quartet de corda interpretant 
Crisantemi, de Puccini, per a 
un públic exclusiu format per 
2.292 plantes. L’acció visual i 

musical es va retransmetre a 
la tarda a través de les xarxes 
socials i les plantes es regalaran 
a sanitaris de l’Hospital Clínic 
de Barcelona.

sant sebastià 
premia Viggo 
mortensen

cine

❘ sant sebastià ❘ L’actor i cine-
asta Viggo Mortensen rebrà 
un Premi Donostia en reco-
neixement a la seua carrera 
durant la 68 edició del Fes-
tival de Sant Sebastià, que 
se celebrarà del 18 al 26 
de setembre i on l’intèrpret 
nord-americà presentarà la 
pel·lícula Falling, el seu de-
but com a director. L’actor, 
que va viure la infantesa a 
l’Argentina, ha optat a l’Os-
car en tres ocasions (Eastern 
Promises, Captain Fantastic 
i Green Book) i ha treballat 
amb David Cronenberg, Pe-
ter Weir o Brian de Palma.

shakira i miley 
cyrus, a duo per 
la pandèmia

concert

❘ brusseL·Les ❘ La cantant co-
lombiana Shakira, la banda 
britànica Coldplay i l’artista 
nord-americana Miley Cy-
rus participaran en un con-
cert virtual i solidari dissab-
te vinent (15.00 h) en favor 
d’una vacuna universal con-
tra el coronavirus coorganit-
zat per la Comissió Europea. 
L’espectacle podrà veure’s a 
Espanya a través de RTVE i 
Canal+, així com a través de 
Twitter, Facebook, Youtube i 
el portal de la CE. Justin Bi-
eber i J Balvin participaran 
també en l’esdeveniment.
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