
Baulenas diu 
que les proves 
han començat 
seguint tots els 
protocols
El secretari general del Consell In-
teruniveristari de Catalunya (CIC), 
Lluís Baulenas, va destacar que 
les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU) van començar “amb nor-
malitat”. “La primera notícia és 
la normalitat, malgrat tot”, va dir 
després de visitar un tribunal a 
la Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat de Barcelona 
(UB). Va afirmar que s’han com-
plert tots els protocols de segure-
tat marcats per prevenir el risc de 
contagi de Covid-19 i va afegir que 
no s’ha produït cap incidència. 
”S’han complert totes les normes 
dels protocols: l’ús de mascaretes, 
el rentat de mans i la distància de 
seguretat i ha permès que fessin la 
prova amb total normalitat”.

Escoles i instituts 
reclamen que la 
selectivitat sigui 
més “competencial”
El Fòrum Futurs de l’Educació, 
que aplega 31 escoles i insti-
tuts, ha presentat un document 
que denuncia que l’actual siste-
ma de les PAU frena la transfor-
mació educativa i reclama unes 
proves més competencials i 
menys memorístiques. Reivin-
diquen un canvi de model, ja 
que entenen que l’actual siste-
ma dificulta un enfocament in-
tegral i personalitzat.

Els pallaresos, contents de no 
haver d’anar a Lleida o la Seu 
a fer les proves universitàries
Els estudiants veuen una bona mesura el fet de 
no pernoctar fora de casa durant els exàmens
Els estudiants del Pallars es 
van mostrar contens de no 
desplaçar-se a la capital del 
Segrià ni a la de l’Alt Urgell 
per fer les Proves d’Accés a 
la Universitat (PAU).

Tremp
marta lluvich (acn)
Els alumnes del Pallars s’exa-
minen de la selectivitat per pri-
mer cop a Tremp a causa del co-
ronavirus. Aquesta novetat es va 
rebre amb satisfacció pels estu-
diants tant del Pallars Jussà com 
Sobirà. Evitar desplaçaments a 
la Seu d’Urgell o a Lleida, en el 
cas dels estudiants pallaresos ha 
estat el principal argument dels 
joves a l’hora de valorar satisfac-
tòriament aquesta mesura. No 
haver-se de quedar a dormir fora 
de casa, també ha estat un altre 
dels aspectes que els estudiants 
han destacat positivament. En 
total, s’examinen de la selectivi-
tat a l’Institut de Tremp 80 joves. 
Per primera vegada els alumnes 
de la Val d’Aran també es poden 

examinar a Vielha i, en total, ho 
han fet 56. A la Seu d’Urgell s’exa-
minen fins divendres 197 joves.

A Tremp s’examinen un total 
de 39 joves de l’Institut de Tremp, 
16 de l’Institut de la Pobla de Se-
gur i 25 de l’Hug Roger III de Sort. 
Els alumnes de Tremp han agra-
ït poder-se examinar a la ciutat. 
Carles Forns, de Tremp, ha expli-
cat que conèixer les instal·lacions 

i l’aula on t’examinaràs ajuda a no 
posar-te tan nerviós.

Carles Capdevila, president del 
Tribunal de les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) a Tremp, va ex-
plicar que els alumnes s’han tro-
bat amb l’obligatorietat de portar 
mascareta fins a l’hora de co-
mençar l’examen i d’haver-se de 
netejar les mans amb gel en en-
trar i sortir de l’aula. Aquest any 

El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va confirmar ahir que 
els contractes del personal que 
reforçarà el cos docent el curs 
vinent seran de setembre a agost. 
Bargalló ho va dir a Catalunya Rà-
dio, tot i que va subratllar que els 
serrells es negocien amb els sin-
dicats i espera que dilluns es pu-
gui fer l’anunci definitiu. També 
va recordar que el vicepresident 
del Govern, Pere Aragonès, va 
parlar de més de 5.000 profes-
sionals nous, i que el president, 
Quim Torra, va situar la xifra en-
tre 6.000 i 10.000. El conseller 

va assegurar que “cap dels dos 
s’equivoca”. 

També va dir que no està pre-
vist que el professorat faci assig-
natures de les quals no és especi-
alista, tot i que va afegir que cada 
centre ho pot decidir. Bargalló va 

admetre que si ara hi tornés a ha-
ver una situació com la del març 
passat no es tancarien les escoles 
“d’avui per demà” sinó que ho fa-
ria amb algun dia de previsió per 
permetre una certa preparació 
dels alumnes.

Els contractes 
dels professors 
de reforç del nou 
curs seran de 
setembre a agost
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El ‘Lazarillo de Tormes’ va apa-
rèixer en les dues opcions de la 
prova de castellà i literatura de 
la selectivitat, així que els estudi-
ants no van poder evitar aquest 
clàssic espanyol. En una de les 
opcions es va preguntar sobre 
Luces de bohemia, de Ramón 
María del Valle-Inclán, mentre 
que a l’altra es va demanar als 
futurs universitaris una reflexió 
sobre les xarxes socials i com 
aquestes condicionen o deter-
minen la comunicació i les rela-
cions, tant dels del punt de vista 
personal com laboral. 

En la part de comprensió lec-
tora, els estudiants van poder 
escollir entre un fragment d’una 

novel·la de l’autora Belén Gope-
gui, La conquista del aire, i una 
crítica de Carlos Boyero al diari El 
País sobre la pel·lícula Un mons-
tre em ve a veure, del cineasta 
català Juan Antonio Bayona. Els 
alumnes van destacar que va ser 
una prova “assequible”.

El ‘Lazarillo’ i la influència 
que tenen les xarxes socials 
en les relacions, a castellà

Els alumnes 
destaquen que 
l’examen va ser 

“assequible”

els alumnes no poden canviar de 
taula entre examen i examen.

Jofre Castells, de la Pobla de 
Segur, en sortir del primer exa-
men, de Llengua castellana i lite-
ratura, va assenyalar que “si ha-
vies estudiat durant el curs, era 
fàcil”. Ariadna Roca, alumna de 
Tremp, es va expressar en la ma-
teixa línia i ha dit que l’examen de 
castellà no li ha anat “malament”. 
Carles Forns, alumne de Tremp, 
va dir que confia “aprovar”.

Pel que fa al fet d’examinar-se 
a la mateixa localitat on viu, 
Adriana Roca va dir que “és mi-
llor poder-ho fer a Tremp a prop 
de casa”. Per Roca és important 
no haver de passar “tres dies 
fora de casa” per anar a fer els 
exàmens de la selectivitat. L’estu-
diant Joan Forns va dir que haver 
d’examinar-se a Lleida suposava 
una “despesa important” per a 
les famílies a l’haver de sufragar 
els gestos de l’allotjament a Llei-
da. Aquest any aquesta despesa 
se l’han estalviat les famílies d’es-
tudiants del Pallars i els alumnes 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Uns 80 joves es van examinar a Tremp
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L’oposició a la Diputació vol 
seure a la Taula del Pirineu 
creada pels electes de la zona
L’ens respon que l’han creat els diputats pirinencs 
com a ‘lobby’ i per això no hi ha PSC, Cs i Comuns
Lleida
redaCCió
La constitució de la Taula del Pi-
rineu, un ens creat pels cinc dipu-
tats de muntanya de la Diputació 
de Lleida amb la voluntat de fer 
sentir la seva veu a totes les ins-
titucions, ha hagut de posposar 
la seva presentació a la Torre de 
Cabdella a causa del confinament 
del Segrià mentre que l’oposició 
també ha demanat estar present 
a aquest ens format pels cinc di-
putats de l’àrea pirinenca (Marc 
Baró (ERC), Josep Ramón Font-
devila (ERC), Albert Bajona (ERC), 
Antoni Navinés (JxCat) i Amador 
Marqués (Unitat d’Aran).

La voluntat d’aquests cinc di-
putats era presentar la Taula de 
Treball, aquest dijous a la Torre 
de Capdella (Pallars Jussà), però 
el confinament del Segrià ha por-
tat a posposar l’acte per més en-
davant. Els cinc diputats pirinencs 
s’han agrupat per incidir en les 
polítiques de la Diputació de Llei-
da però també en les del Govern i 
en les govern de l’Estat. Tot i això, 
el nou ens creat pels electes del 
Pirineu ha topat amb la seva pri-
mera polèmica política. L’oposi-
ció de la Diputació, formada pels 
diputats del PSC, Comuns i Cs, 
van lamentar que des de la cor-
poració “no se’ls hagués informat 
prèviament del procés de creació 

FOTO: Arxiu / La Taula del Pirineu l’han creat els cinc diputats electes que són de les comarques de muntanya

de la Taula, impossibilitant així la 
seva participació” i al·leguen que 
només se’ls va convidar a l’acte 
que ara s’ha anul·lat pel confina-
ment. Per això diuen que “tots 
els diputats representen a tota la 
província” i, per tant, “no té sen-
tit diferenciar entre els diputats 
electes del Pirineu i l’Aran i de la 

resta de comarques”, per la qual 
cosa demanen que es “replan-
tegi” l’ens perquè en puguin ser 
partícips. 

Des de la Diputació, però, re-
corden que aquesta Taula de Tre-
ball en cap moment ha estat pro-
moguda ni creada des de l’equip 
de govern i sí per part únicament 

dels cinc diputats. Aquest és l’ar-
gument perquè no en formin part 
ni el PSC, ni Ciutadans, ni En Co-
mú Podem, que actualment no 
compten amb cap diputat de les 
comarques del Pirineu. Es tracta 
d’una Taula de Treball de diputats 
provincials i no de representants 
polítics, van indicar. 
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Detingut un fugitiu 
de la justícia després 
d’una baralla 
al carrer Bonaire

Arresten un jove 
de 18 anys per 
sostreure dues 
bandoleres

Sorprenen un xofer 
sense carnet en un 
control al carrer 
Joc de la Bola

La Guàrdia Urbana de Lleida va 
detenir el dilluns un home de 
39 anys, de nacionalitat mar-
roquina i veí de la capital del 
Segrià, en tenir vigent un ordre 
de recerca, detenció i ingrés a 
presó emesa per un jutjat de 
Barcelona i com a presump-
te autor d’un delicte de lesi-
ons. Els fets van tenir lloc a les 
21.30 hores quan una patrulla 
va anar al carrer Bonaire en ser 
alertada d’una baralla en un es-
tabliment. Un home va denun-
ciar els fets i es va identificar el 
presumpte autor.

La Urbana va arrestar ahir de 
matinada un jove de 18 anys 
com a presumpte autor d’un 
delicte de furt i un de resistèn-
cia als agents. A Pi i Maragall 
un grup de noies va informar 
a una patrulla que un noi els 
havia sostret dues bandoleres. 
Posteriorment, va ser localitzat.

La Guàrdia Urbana va denun-
ciar el dilluns a un jove de 24 
anys i va fer les diligències pe-
nals per conduir sense tenir el 
carnet. Els fets van tenir lloc 
a les 18.00 hores al carrer Joc 
de la Bola, quan els agents van 
aturar el conductor en un con-
trol de documentació.

GARANTIA 
MANTENIMENT

ASSISTÈNCIA
ANYS

Emissions CO₂ (g/km): 139 − 150. Consum mitjà (l/100 km): 5,3 − 5,7.
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