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Pràctica obligatòria de l’esquí Sis UTE opten a
l’ampliació de
en 10 escoles més de Lleida
S’impartirà en tots els públics de Primària de l’Alt Urgell i 8 més del
Sobirà i la Ribagorça || De 445 alumnes es passarà a 800

l’abocador del Segrià
M.M.B.

CYNTHIA

❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’escola Mossén

Albert Vives i La Valira de la
Seu, les escoles Espluga de Serra,Vall de Boí iVidal iAbad, de
la ZERAlta Ribagorça, i les escoles d’Alins, Llavorsí, Tírvia,
Els Minairons i Montsent de Pallars, de la ZER Alt Pallars Sobirà, són els deu nous centres
educatius que la Generalitat ha
decidit incloure dins del programa Esport Blanc Escolar per
al curs 2015-2016. Aquestes
s’afegiran a les 30 que ja van
participar el curs passar i que
ofereixen l’esquí com a matèria obligatòria.Les escoles que
s’incorporen a aquest programa per primera vegada, que
consisteix en la implantació de
l’esquí com a assignatura curricular per als alumnes del cicle mitjà, ho faran amb els
alumnes de tercer de Primària,
i la resta de centres, que el Govern va afegir el curs passat i
els del primer any de la prova
pilot ho faran amb els de tercer
i quart de Primària. En la passada campanya hi van participar 445 menors i aquest hivern
en seran 800. Una altra novetat del programa és la incorporació de la figura de l’inspector
educatiu per a aquesta matèria. Quant al pressupost, la previsió és de com a mínim doblar
el del curs passat i passar de
78.496 a pràcticament 157.000
euros.

Imatge d’arxiu d’una de les classes d’esquí al Pirineu.

Assignatura obligatòria a tot
el Pirineu en quatre anys
■ La conselleria d’Ensenyament va recordar ahir que
l’esquí com a matèria obligatòria dins de l’assignatura
d’educació física quedarà implantat a totes les escoles del
Pirineu en 4 anys. El preu
que han pagat aquest any les
famílies en concepte de lloguer de material, que ha estat de 25 euros, es mantindrà.Al tractar-se de material, els alumnes que disposen
d’aquest no fa falta que abo-

nin cap import. El programa
Esport Blanc Escolar va començar com una prova pilot
el curs 2013-2014 amb la
participació de 120 nens i
nenes de tercer i quart de
Primària de vint-i-un centres rurals de l’Alt Urgell, la
Cerdanya i laVal d’Aran. El
curs passat es va ampliar a
totes les comarques del Pirineu fins a les trenta escoles de 12 municipis amb 445
nens.

La concessió per a
la recollida, encara
per resoldre
■ La nova concessió per a
la recollida d’escombraries continua pendent ja que
no s’ha resolt la disputa
que manté el consell amb
l’empresa que continua
gestionant el servei, Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC). L’organisme va anunciar al
març la licitació de l’esmentat servei per més de
40 milions d’euros malgrat
que el contracte amb FCC
té vigència fins al 2016, la
qual cosa implica la rescissió de la concessió. FCC
va presentar al·legacions
a la decisió del consell que
exigeix a la nova concessionària que dobli la taxa
de reciclatge en un any.

Els alcaldes de municipis
pròxims com Alfés o Sunyer
i fins i tot el de Montoliu, esperen que s’actuï en el complex, en especial, a la planta
de compostatge, per posar fi
a les pudors que procedeixen
de l’abocador; i també per
controlar els milers d’aus que
arriben a l’abocador per alimentar-se, inclús voltors, fet
que ha suscitat contínues
queixes i protestes.

TURISME

COMERÇ MERCAT ANUAL
CYNTHIA SANS

Centenars de veïns de la Seu i Andorra, al mercat d’oportunitats
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Centenars de persones van omplir ahir els carrers del nucli antic de la Seu en
la celebració de la XXVII edició del Mercat de les Oportu-

❘ LLEIDA ❘ Sis UTE (Unió Temporal d’Empreses) integrades
per una quinzena de firmes,
opten a la construcció de les
noves instal·lacions a l’abocador comarcal del Segrià,
ubicat a Montoliu. Són l’UTE
deValoriza amb Romero Polo; la de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
amb Arnó; COPASA, GSA
ServiciosAmbientales, Setec
Building SL, Sogapol i Buildesa; Urbaser amb Sorigué;
Ferrovial amb Constructora
de Calaf; i GBI Serveis SAU,
amb Àrids Romà.
Aquest projecte preveu
abordar la planta de selecció
de residus, la reforma de la
de compostatge, l’ampliació
dels dos vasos actuals i la
construcció d’un més. En total, la inversió frega els 30
milions d’euros. Segons la
presidenta del consell del Segrià, Maria José Invernón,
l’objectiu és adjudicar els treballs abans que finalitzi l’any
i en això estan treballant els
serveis tècnics de l’organisme.
Queda pendent la renovació de la gestió del servei per
més de 40 milions d’euros i
un període de deu anys. Segons Invernón, continua esperant un dictamen de la comissió d’adjudicació de la
Generalitat (vegeu el desglossament).

nitats. Una gran part eren andorrans que es van desplaçar
fins a la capital de l’Alt Urgell
per fer un tomb pel mercat coincidint amb la festa de Nostra

Senyora de Meritxell, la diada
nacional d’Andorra, una de les
quatre dates de l’any en què
tots els establiments del país
tanquen.

Lleida rep el
2,9% de les
reserves de
cases rurals
❘ MADRID ❘ Les cases rurals de
Lleida reben el 2,9% de totes les reserves que es
comptabilitzen a l’Estat, segons indica el Tercer Baròmetre del Turisme Rural a
Espanya, difós ahir pel portal ClubRural. L’estudi, a
més, assegura que els establiments lleidatans (se’n
comptabilitzen 420) reben
una valoració mitjana de
4,2 punts sobre un màxim
de 5, i que els clients es decanten majoritàriament pels
que ofereixen la possibilitat de reservar íntegrament
la casa rural (82,7 per cent)
per passar la seua estada.
Pel que fa als preus, el baròmetre indica que el 56,43
per cent dels establiments
cobra entre 20 i 30 euros
per nit.

La Garantia Juvenil, amb
60 inscrits a la Segarra
❘ CERVERA ❘ El consell comarcal de la Segarra ja ha inscrit seixanta joves de la comarca al programa europeu
de la Garantia Juvenil, que
oferirà la possibilitat d’accedir a una oferta de treball, formació, pràctiques
no laborals o desenvolupar
una idea de negoci a persones de fins a 29 anys sense ocupació, tinguin o no
estudis.

Millora de la carretera
de Bellpuig a Ivars
❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida va publicar ahir l’aprovació definitiva del projecte constructiu de la carretera LV-3344 de Bellpuig a
Relleu Castellserà, d’uns
4,45 quilòmetres de longitud i inclosa en el tram entre Bellpuig i Ivars d’Urgell.
Aquest projecte suposarà
una inversió de 717.455,89
euros.

