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LLEIDA Trenta-dos metges de Lleida Arrestat per un incendi a Sant Ruf 
demanen exercir a l'estranger. amb un ferit i desallotjats. 
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ENSENYAMENT PROJECTES 

Mentors voluntaris d'alumnes 
d'ESO per evitar el seu fracàs escolar 
Pla de la Paeria, amb finançament d'Educació, que es durà a terme amb 
12 estudiants de sis instituts li essio s de 2 hores a la setmana extraescolars 
S.E./AG~NCIES 
1 LLEIDA/BARCELONA I Dotze alum
nes d'ESO de sis instituts de la 
ciutat de Lleida que es trobin 
en situació de vulnerabilitat so
cioeducativa tindran mentors 
voluntaris per millorar els seus 
resultats acadèmics i la seua ac
titud a l'aula, reduir l'abandó 
escolar i afavorir la seua inte
gració i també la de les seues 
famílies. Aquest és l'objectiu 
del projecte de mentoria soci o
educativa que impulsa la Paeria 
en el marc del Pla de Millora 
de les Oportunitats Educatives 
que finança el departament 
d'Educació. En concret, ha tret 
a concurs la contractació d'una 
entitat que contracti un coordi
nador d'aquest programa, amb 
titulació d'Educació Social o un 
cicle formatiu superior d'inte
gració social. Les seues funci
ons seran seleccionar, formar, 
supervisar i orientar els mentors 
voluntaris i fer un seguiment 
dels estudiants. 

Representants sindicals van ocupar ahir la conselleria d'Educació. 

Educació demana 
proves a centres 
de l'Opus que 
seran mixtos 
• Educació requereix a 
les vuit escoles de l'Opus 
Dei que han anunciat 
que deixaran de separar 
per sexe per no perdre el 
concert que ho demostrin 
amb proves en un termi
ni de deu dies. Els centres 
han d'acreditar que han 
comunicat a les farru1ies, 
els claustres i el consell es
colar els canvis sobre els 
espais i el nou projecte 
educatiu. 

El conseller Gonzà
lez-Cambray va insistir 
ahir en el fet que "ara no 
tenen concert" i que no els 
el renovarà si mantenen 
la segregació. Va recor
dar que tots els centres 
concertats que separen 
per sexe ja van rebre la 
comunicació del final del 
concert aquest curs. Ins
titució Lleida no tem pel 
seu concert perquè asse
gura que ja són una esco
la mixta des del setembre 
passat i que a Secundària 
barregen nois i noies en 
totes les assignatures op
tatives i en matemàtiques, 
llengua catalana i llengua 
castellana. La tinent d'alcalde i regidor 

d'Educació, Sandra Castro, 
va indicar que "els voluntaris 
poden ser tant joves, com per 
exemple estudiants universita
ris o que hagin acabat els seus 
estudis, com persones grans". 
Va afirmar que Educació ofe
reix finançament per a aquest 
proJecte de forma generalitzada 
als ajuntaments i alguns ja han 
licitat aquest servei, però ara 
per ara estan tenint problemes 
per trobar voluntaris. 

idea és oferir als alumnes suport 
acadèmic, itineraris formatius, 
orientació sociolaboral, ús de la 
llengua catalana i coneixement 
de l'entorn, així com fomentar 
el seu creixement personal (au
tonomia i motivació) i inclusió 
social. 

Ocupen la seu d'Educaéió contra l'avançament del curs 

Es preveuen dos hores de 
mentoria a la setmana en ho
rari extraescolar de tarda i la 

Els instituts han estat selec
cionats per Educació i els alum
nes susceptibles de participar 
en la mentoria (dos per centre) 
seran elegits pels equips docents 
conjuntament amb la inspecció 
educativa. 

UNIVERSITAT PROVES D'ACCÉS 

• Representants dels sindicats 
educatius USTEC, CCOO, In
tersindical-CSC, ASPEPC i 
UGT van ocupar ahir la seu 
d'Educació per reclamar la reti
rada de l'ordre del nou calenda
ri escolar i volien quedar-s'hi 
tota la nit. Demanaven ser re
buts pel conseller d'Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray, que 
dies enrere va anunciar per 
sorpresa l'inici de curs elS de 

setembre en Infantil i Primària 
i el 7 a l'ESO, i jornada matinal 
a les escoles durant tot el mes. 
Gonzàlez-Cambray, que no era 
a la conselleria, va lamentar 
"la crítica per la crítica" i va dir 
que "no escoltarem mai l'im
mobilisme'~ Va insistir que la 
modificació és una demanda 
històrica i va defensar que és 
conseller "per prendre decisi
ons". Els sindicats es van reunir 

El Govern rectifica i Tremp sí que acollirà la selectivitat 
Després de reunir-se amb representants del territori, afirma que és "sensible" a les demandes 

I LLEIDA! La Generalitat va recti
ficar ahir i Tremp es mantindrà 
aquest curs com a seu de la se
lectivitat, prevista del14 al16 
de juny. D'aquesta manera, els 
alumnes dels Pallars Sobirà i 
Jussà no hauran d'anar a Llei
da o a la Seu d'Urgell per a les 
proves d'accés a la universitat 
(PAU). Així ho va anunciar ahir 
la secretària general del Con
sell Interuniversitari de Cata
lunya, Cristina Gelpí, després 
de reunir-se amb el delegat del 
Govern a l'Alt Pirineu i Aran, 

Ricard Pérez; el president del 
Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Josep Maria Mullol; i l'al
caldessa de Tremp, Maria Pilar 
Cases. "Som sensibles a les de
mandes que se'ns plantegen i, 
després d'analitzar la petició, 
s'ha reconsiderat el manteni
ment del tribunal de les PAU a 
Tremp aquest 2022, tot i que el 
nombre d'estudiants no arriba 
als 200 que estableix el criteri 
general", va explicar. El2021 
van ser 73 alumnes. 

Aquesta seu es va crear junta-

ment amb les de Vielha i Tàrre
ga fa dos anys per evitar despla
çaments i reduir així el risc de 
contagi de corona virus, i aquest 
any el Govern volia eliminar la 
de Tremp. Gelpí va argumen-

ARGUMENTS 

Per la dispersió de la 
població i la falta de 
transport públic, i per 
reduir desplaçaments 

tar la dispersió de la població 
i la falta de transport públic 
per mantenir-la i va afegir que 
"malgrat que no estem en una 
situació d'emergència per la Co
vid, sí que estem en una situació 
delicada que fa desitjable reduir 
l'esforç de desplaçament dels 
estudiants". Va agrair a la Uni
versitat de Lleida (U dL) el seu 
"esforç suplementari per fer-se 
càrrec del tribunal". Va garantir 
les proves a Tremp aquest curs i 
el 2023 tornaran a analitzar si 
mantenir-les o no. 

amb la secretària general de 
l'Educació, Patrícia Gomà, que 
va assegurar que no retiraran 
l'ordre. "Hem pres una decisió 
política i la tirarem endavant. 
Una altra cosa és que negoci
em tot el que envolta aquesta 
decisió i com ho fem", va in
dicar. Va dir que els sindicats 
no van acudir a la Taula Sec
torÍàl de Personal Docent no 
Universitari. 

ADMINISTRACIÓ 

Reunió de Crespín 
amb representants 
sindicals 
I LLEIDA I EI subdelegat del Go
vern central, José Crespín, es 
va reunir ahir amb represen
tants de la junta de personal 
de l'Administració General 
de l'Estat a Lleida, que està 
encapçalada pel seu presi
dent, Tomàs Teixidó. José 
Crespín va destacar "l'es
forç diari dels empleats de 
l'administració de l'Estat per 
gestionar els diferents orga
nismes i per oferir un servei 
eficient a tots els ciutadans i 
ciutadanes". 
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PARLAMENT COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS 

Aran vol no JJdemonitzar'' el turisme 
i desvincular-lo del projecte dels Jocs 
Exigència de la síndica, Maria Vergés, que va reclamar complir acords de finançament 
MARIA MOLINA 

Maria Vergés, al Parlament. 

ta sobre el tema als veïns però 
centrada en la seua participació 
sobre el que puguin reportar i 
no com una pregunta: "Jocs sí 
o no." D'altra banda, la síndica 
va reclamar que es compleixin 
els pactes de finançament entre 
Generalitat i Conselli després de 
rebutjar la proposta dels depar
taments de Presidència i Eco
nomia d'allargar un any l'acord 
o repartir la dotació del 2021 
en dos anualitats de 285.000 €, 
així com reparar dèficits histò-

rics que ja es van exigir en la 
biteral. Sobre aquesta qüestió 
la diputada d'ERC Marta Vilalta 
va explicar que l'aportació del 
Govern a Aran s'ha incrementat 
en 3-,5 milions aquest any i que 
la dotació addicional estarà abo
nada el2023. Vergés va insistir 
a assumir més transferències 
en Sanitat, en Serveis Socials i 
en el que respecta a la llengua, 
ja que l"'aranès és a l'UCI per
què només el parla un 20% de 
la població". 

I LLEIDA I La síndica d'Aran, Maria 
Vergés, va reclamar ahir "no 
demonitzar el turisme, perquè, 
vulguem o no, vivim d'ell". Ho 
va fer en la seua compareixença 
davant la Comissió d'Assumptes 
Institucionals del Parlament en 
resposta a la diputada Dolors 
Saba té de la CUP, que va emfa
titzar que no s'ha de preservar 
com a monocultiu econòmic, 
ja caduc, i menys com a argu
ment per justificar el projecte 
dels Jocs del 2030, va dir. En 
aquest sentit, Vergés va exigir 
que no es vinculi el turisme amb 
la candidatura de Jocs Olímpics 
d'hivern ja que "no es veu com 
una finalitat sinó com un instru
ment" de desenvolupament que 
no té perquè comportar infraes
tructures faraòniques que no es 
puguin mantenir, sinó la millo
ra de les existents que fixin les 
persones al territori. Va incidir 
en el fet que "ningú no ens ha 
explicat el seu pla B" per posar 
al dia un territori que necessita 
avenços i va defensar la consul-

Investigadors diuen que els Jocs són insostenibles 
• Més de 150 investiga
dors d'universitats i centres 
d'investigació de Catalunya 
han firmat un manifest que 
rebutja la proposta de cele
brar uns Jocs Olímpics al Pi
rineu a l'hivern de l'any 2030. 
Aporten dades científiques i 
bibliografia i conclouen que 
una eventual candidatura és 
"inacceptable" en el context 
climàtic actual de "crisi sistè-

INFRAESTRUCTURES PARCS EOLICS 

mica, energètica, sociosani
tària i econòmica". Diversos 
científics indiquen que "no 
existeixen opcions verdes" 
per celebrar un esdeveniment 
com aquest i que estudis sobre 
altres jocs olímpics d'hivern 
demostren que són " insosteni
bles ambientalment, econòmi
cament i socialment". "En el 
cas del Pirineu, la proposta és 
altament insostenible", va re-

marcar l'arqueòleg Ermengol 
Gassiot. Nou són els investi
gadors de Lleida que li donen 
suport: Aitor Ameztegi, Ari
adna Nieto, Bernat Lavaquiol, 
Georgina Prats, José Ramón 
Olarieta, Lluís Coll, Mara Pa
neghel, Natàlia Alonso i Rosa 
Maria Poch, tots de la Univer
sitat de Lleida; i Ramon Mo
rell, Jordi Cipriano i Verònica 
Rapalino. 

La pala trencada d'un dels molins del parc eòlic de Veciana, a prop de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. 

Investiguen la ruptura d'un molí a prop de Sant Guim 
X. SANTESMASSES 
I SANT GUIM DE FREIXENET! Tècnics en 
aerogeneradors d'instaHacions 
eòliques investiguen la causa 
que va provocar la ruptura 
d'una pala de 40 metres de lon
gitud del parc eòlic de Veciana, 

situat a la carretera BV-1001 a 
quatre quilòmetres del municipi 
de Sant Guim de Freixenet, a la 
Segarra. La pala es va doblegar 
i va quedar totalment destruï
da, malgrat que no va generar 
danys. 

Segons van explicar ahir els 
tècnics especialistes en aquests 
equipaments, és un fet habitual 
que es produeixin aquestes ava
ries i no descarten que pugui ser 
a causa d'un llamp o de la po
tència del mateix vent que ahir 

dijous al matí bufava amb molta 
intensitat a la zona. El parc està 
format per 18 aerogeneradors 
pròxims a la població de Mont
falcó el Gros i té una potència 
nominal de 1.670 kW i és pro
pietat de l'empresa Exus. 

COMARQUES I 1 s I 
SERVEIS 

Les Borges dona 
llum verda a 
Masia Salat 
I LES BORGES BLANQUES I El ple de 
les Borges va aprovar ahir les 
modificacions en el Pla Espe
cial Urbanístic per conver
tir l'antic hotel Masia Salat 
en una residència geriàtri
ca. Després de cinc anys de 
tràmits que han encarit les 
obres més de 200.000 euros, 
el projecte podrà passar a la 
Comissió d'Urbanisme per a 
la ratificar-lo definitivament. 
La sessió va ratificar una mo
dificació puntual del projec
te de l'Arxiu Comarcal per 
poder proveir de materials 
les obres i reduir inversions 
finançades amb crèdits. 

TERCERA EDAT 

Térmens reparteix 
carros per portar 
les escombraries 
1 TtRMENS I L'ajuntament de 
Térmens ha repartit gratis 
8 carros de reciclatge ple
gables entre persones més 
grans de 75 anys que viuen 
soles o amb una altra persona 
més gran de 75. Amb aquesta 
mesura es pretén facilitar el 
transport d'escombraries fins 
a les illes de contenidors, així 
com fomentar el reciclatge i 
fer-lo accessible a tothom. Es 
tracta d'una iniciativa que ja 
va posar en marxa el consell · 
de la Noguera el2018 i que 
el consistori ha adoptat per 
la seua bona acollida. 

A Ajuntament de 
, t¡¡¡¡}f¡J Sant Ramon 

ANUNCI 

1 Informació pública del projecte 
de reparcel ·lació econòmica del 
polígon d'actuació urbanística 

PAU-SR4 "TAP" 

Per Decret d'Alcaldia núm. 
16/2022, del 14 de febrer, es va 
resoldre aprovar inicialment el 
projecte de reparcel·lació econòmi
ca presentat per Tub os de Acero de 
Precisión SL i sotmetre l'expedient 
a informació pública. 

L'anunci d'exposició pública s'ha 
publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 33, de 
data 17 de febrer del 2022, en la 
pàgina web de l'ajuntament de Sant 
Ramon (https://santramon .ddl. net), 
en el tauler d'anuncis i en el diari "tl 
Segre". 

El termini d'exposició pública serà 
d'un mes, a comptar des de 

1 l'endemà de la publicació en el BOP 
de Lleida. 

1 La qual cosa es fa pública pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 

Sant Ramon, 17 de febrer del 2022 
L'Alcalde-president, 
Josep M. Ribera Currià 
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TEN IS TAULA EURO PE CUP 

L'Asisa Borges Vall 
vol fer història 

' Juga a Austria a la recerca de la seua primera final europea 
J.C.M.C. 
I LLEIDA I L'A sis a Borges Vall 
afronta avui a Àustria el par
tit d'anada de les semifinals de 
la Europe Cup de tenis taula 
amb l'objectiu de fer història i 
classificar-se, per primera ve
gada, per a la final d'aquesta 
competició. S'enfronta al TTC 
Wiener Neustadt (17.00) amb 
l'avantatge que afrontarà a ca
sa, al Centre de Tecnificació de 
les Borges Bl¡mques, el matx 
de tornada. Es la segona ve
gada que l'equip de la capital 
de les Garrigues, que participa 
en aquesta competició de for
ma ininterrompuda des de la 
temporada 2006-2007, arriba 
a les semifinals d'aquest tor
neig. L'anterior ocasió va ser 
la temporada 2008-09 i va ser 
elimmat pel Victòria de Mos
cou, que el va privar d'arribar 
a la final. 

"Esperem que aquesta vega
da sí que puguem ~rribar a la 
final i fer història. Es una cosa 
que ens fa molta il·lusió", expli
cava ahir Enric Vall, president 
del Club Tennis Taula Borges, 
que ha acompanyat l'equip fins 
a la localitat austríaca de Wie
ner Neustadt amb els quatre 
integrants de l'equip, Marc Du
ran, Viktor Brodd, Joan Masip 
i Alberto Lillo. 

Ambdós conjunts ja es van 
enfrontar en la fase de grups 
amb victòria per 3-0 per a 

Els jugadors lleidatans, ahir a l'escenari del partit. 

PRECEDENT LA 2008-09 

L'únic cop que va jugar 
les semifinals de la Europe 
Cup va ser la temporada 
2008-09 i va caure eliminat 

l'Asisa Borges Vall, encara que 
el president adverteix que no 
serà el mateix. "Sí que és veri
tat que aquest resultat ens do
nar confiança, però va ser un 
partit molt més ajustat que el 
que diu el marcador. Dos dels 
partits van acabar 3-2 a favor 
nostre", recorda. 

L'equip lleidatà va comen
çar la temporada disputant 
per primera vegada la màxi
ma competició continental, la 
Lliga de Campions, però des
prés de quedar eliminat en la 
segona ronda van passar a dis
putar la Europe Cup. L'Asisa 
Borges Vall arriba a aquestes 
semifinals després d'haver eli
minat a quarts l'HB Ostrov, de 
la República Txeca, i després 
d'acabar primer de grup en la 
ronda anterior. 

El matx de tornada es dispu
tarà al Centre de Tecnificació 
de les Borges el dia 25 a les 
18.30. 
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Un grup de nens, al rocòdrom municipal de Balaguer. 

El Centre Excursionista 
de Balaguer s'amplia 
I BALAGUER I La secció d'esca
lana del Centre Excursionis
ta de Balaguer, que compta 
amb fins a un centenar de 
socis, augmentarà la seua 
base social i esportiva amb 
joves escaladors, amb els 
quals es posa en marxa una 
Escola d'Escalada en què els 
alumnes rebran els primers 
referents, tant tècnics com de 
seguretat i sobre el material 
adequat, per tal d'iniciar-se 
en aquest esport. 

El conveni de coHaboració 
entre la Paeria de Balaguer 

i el Centre Excursionista 
per a la gestió i dinamitza
ció del rocòdrom municipal, 
que ha anat evolucionant, fa 
en aquest sentit un nou pas 
per avançar en l'optimització 
d'aquest equipament, que és 
tot un referent a les comar
ques lleidatanes. 

Els impulsors del projecte 
es van mostrar satisfets per 
aquesta evolució i la magni
tud que està prenent, tant en 
massa social com en la pro
moció de l'escalada a nivell 
local. 

POLÍTICA ESPORTIVA ENTITATS OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Un moment de l'acte que va organitzar ahir el PSC a Lleida. 

Larrosa proposa incentius 
fiscals per a clubs que bequin 
I LLEIDA I Fèlix Larrosa, cap de 
l'oposició a la Paeria i primer 
secretari del PSC de Lleida, 
proposa incentius fiscals per als 
clubs esportius de la ciutat que 
ofereixin un sistema de beques 
per a la pràctica esportiva de 
nens i adolescents. Larrosa va 

fer ahir aquesta proposta en el 
marc del Fòrum Jaume Magre, 
organitzat pel PSC per debatre 
sobre mètodes de mecenatge i 
finançament en l'esport. Lar
rosa vol facilitar "els hàbits de 
vida saludables" entre els més 
joves. 

Blanco veu "avenços" per a una 
candidatura Catalunya-Aragó 
Lamban diu que !'"escull" del nom "es va vencent" 

AGÈNCIES 
I SARAGOSSA I El president delCo
mitè Olímpic Espanyol, Alejan
dro Blanco, va assegurar ahir 
que la candidatura entre Aragó 
i Catalunya per als Jocs Olím
pics d'Hivern 2030 ha "avançat 
significativament" els últims 
dies i que tothom ha entès que 
no tenen "recorregut" sen
se una candidatura unitària. 
Blanco es va reunir ahir a Sa
ragossa amb el president ara
gonès, Javier Lamban, que va 
remarcar que l'interès d'Aragó 
a participar en l'organització 
dels Jocs Olímpics continua 
"intacte". 

Lamban va recordar l'aposta 
al Senat del president del Go
vern central, Pedro Sanchez, 
per uns Jocs del Pirineu, de 
Barcelona i de Saragossa, i la 

proposta del líder del PSC, Sal
vador Illa, a Pere Aragonès, 
d'assolir una sèrie d'acords, 
entre aquests l'organització 
dels Jocs Barcelona-Saragos
sa-Pirineus, dos qüestions en el 

PROPOSTA UNITARIA 

El president del COl 
insisteix que el projecte no 
té "recorregut" sense una 
candidatura unitària 

pla polític que "van en la bona 
direcció" de recolzar aquesta 
candidatura conjunta. 

Lamban va admetre que un 
dels "esculls", el nom de la can
didatura, "sembla que poc a 
poc va vencent-se" i, amb això, 

és possible que sigui més fàcil 
"anar eliminant tots els altres". 

Bla nco va apuntar que tro
bar el nom "no ha de ser tan 
complicat", que avançar-lo no 
té sentit sense que es reunei
xin els màxims responsables 
polítics i que tots han d'estar 
còmodes i, de fet, Lamban va 
assenyalar que amb la denomi
nació Barcelona-Saragossa-Pi
rineu "no tindria "cap motiu 
d'incomoditat" i seria "una 
declaració d'intencions" que 
la qüestió "va encaminada en 
la bona direcció". 

D'altra banda, a finals de 
maig està prevista la visi
ta de la comissió tècnica del 
COI, que serà la que defineixi, 
d'acord amb el que se li pre
senti, la candidatura tècnica 
definitiva 
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