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Imatge d’arxiu de les proves d’accés a la universitat l’any passat a la UdL.

segre

S.c.d.
❘ lleiDa ❘ Les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) més atípi-
ques de la història comencen 
avui i duraran fins divendres, 
amb gairebé un mes de retard 
a causa de la pandèmia del co-
ronavirus. Aquesta situació ha 
obligat també a adoptar mesu-
res sanitàries per a la celebració 
dels exàmens, com ara que a les 
aules hi hagi una distància de 
seguretat mínima 1,5 metres 
entre els alumnes, a banda de 
repartir les proves entre més 
seus. A la província de Lleida 
seran cinc: Lleida, Tàrrega, 
Tremp, Vielha i la Seu d’Urgell.
No obstant, una de les principals 
mesures implantades durant la 
pandèmia, l’ús de la mascareta, 
no serà obligatòria durant l’exa-
men. Així ho va informar ahir 
la Secretaria d’Universitats, que 
va detallar que els alumnes se 
la podran treure “una vegada 
tothom estigui assegut al seu 
lloc i després que hagin repartit 
els enunciats”. 

Sobre aquest aspecte, el co-
ordinador de les PAU a Lleida, 
Xavier Carrera, va dir que “no-
saltres apel·larem a la responsa-
bilitat perquè la portin posada; 
ara bé, si algun alumne està 
incòmode o s’atabala, se la pot 
treure sense problemes”. Va re-
cordar que “a la UdL la distàn-
cia entre alumnes serà de fins a 
dos metres”. 

Un altre dels punts que també 
han suscitat polèmica i dubtes 
entre els 2.197 lleidatans que 

la selectivitat més atípica
Comença avui per a 2.197 lleidatans en 5 seus i la màscara no serà obligatòria 
a l’aula || Uns 600 alumnes vindran d’altres comarques al Segrià confinat

educació universitat

avui comencen les PAU són els 
desplaçaments. I és que el fet 
que fins a 600 estudiants de fo-
ra del Segrià, confinat des de 
dissabte, hagin d’anar a Lleida 
a fer les proves va provocar que 
Tàrrega i Balaguer s’oferissin a 
acollir aquests alumnes. Sobre 
aquest punt, Carrera va dir que 
“hem decidit mantenir el model 
fixat perquè ja estava la logís-
tica muntada i aprovada per la 
Generalitat, a més que a la UdL 

tenim totes les mesures sanità-
ries necessàries”. Una decisió 
que va generar crítiques entre 
els estudiants de Cervera, que 
han d’anar a Lleida, ja que pre-
feririen fer les PAU a Tàrrega.

D’altra banda, el fet que les 
PAU es facin més tard del que és 
habitual i sense classes presen-
cials en l’últim trimestre altres 
anys va generar divisió entre els 
docents sobre si això els afecta-
rà o perjudicarà. 

Per a Carrera serà positiu, 
perquè “amb el nou model 
d’exàmens tindran més lliber-
tat de resposta, a banda que han 
tingut més temps per estudiar”. 
Una situació que alguns direc-
tors de centre van compartir 
assenyalant que durant el con-
finament els aprovats han pujat, 
però d’altres creuen que aques-
tes PAU perjudicaran l’alumnat 
“amb famílies en situació soci-
ocultural desfavorida”.

A licitació la 
vigilància dels 
pavellons

equipaments

❘ lleiDa ❘ L’ajuntament va treu-
re ahir a licitació el servei de 
borsa d’hores de vigilància 
dels equipaments d’allotja-
ment per a la campanya de 
la fruita d’aquest any que 
s’ha instal·lat als pavellons 
3 i 4 de la Fira, a Cappont. 
Aquests equipaments van 
entrar en funcionament l’1 
de juny i la durada del con-
tracte és d’1 mes i tretze dies. 
Compta amb un pressupost 
de 38.282,22 euros IVA in-
clòs i les empreses interessa-
des poden presentar la seua 
oferta fins al dimarts 21 de 
juliol.

La compravenda 
de pisos va caure 
un 53,1% al maig

habitatge

❘ maDriD ❘ Les compravendes 
d’habitatge anotades als re-
gistres de la propietat al maig 
van assolir 21.678 unitats, 
un 53,1% menys que el ma-
teix mes del 2019 (46.210), 
segons va informar ahir el 
Col·legi de Registradors. 
L’impacte de l’estat d’alarma 
del maig va motivar, així ma-
teix, que les compravendes 
totals inscrites descendissin 
el 59%, la caiguda interanual 
més pronunciada de la sèrie 
històrica. A Catalunya la cai-
guda va ser del 47,1% i del 
39,2% a Madrid.

❘ lleiDa ❘ Els jutjats de Lleida ins-
tal·laran més mampares protec-
tores i extremaran la neteja da-
vant del repunt de casos de co-
ronavirus i el confinament de la 
comarca del Segrià. Així ho va 
comunicar ahir el departament 
de Justícia de la Generalitat, que 
també insistirà a tots els òrgans 
judicials que facin el màxim ús 
possible de les videoconferèn-
cies per prendre declaració als 
detinguts en comissaries i cele-
brar vistes. 

“Continuaran els controls 
estrictes a l’accés als edificis 
judicials i se supervisarà el bon 
funcionament del mecanisme de 
cita prèvia per evitar al màxim 
el contacte entre persones”, van 
apuntar des de la conselleria, 
mentre que van destacar que 
continuaran aplicant la distri-

bució per torns de matí i tarda 
per garantir la distància de se-
guretat d’un metre i mig entre 
els treballadors de les oficines 
judicials. Ja hi havia pantalles 
protectores instal·lades a les 

oficines d’atenció al ciutadà, el 
Registre Civil i el Servei Comú 
de Notificacions.

Per la seua part, la Junta de 
Jutges del partit judicial de Llei-
da va proposar dissabte suspen-
dre durant el període de restric-

ció de mobilitat les actuacions 
presencials −judicis, audiències 
prèvies, declaracions d’imputats 
o de testimonis− en què inter-
vinguin persones de fora del Se-
grià, “decidint si només s’ajorna 
la intervenció d’aquesta tercera 
persona o de totes les actuacions 
judicials”.

Així mateix, es mantenen 
com a serveis essencials els 
jutjats en funció de guàrdia i 
qualsevol actuació en causa amb 
presos o detinguts, així com or-
dres de protecció i mesures cau-
telars en matèria violència sobre 
la dona o menors, entre altres 
actuacions. 

D’altra banda, destaquen que 
durant el període de confina-
ment “no hi ha suspensió de 
terminis ni es declaren inhàbils 
aquests dies”.

Proposen suspendre judicis     
amb persones de fora del Segrià
Es mantenen els controls d’accés i el sistema de cita prèvia

tribunals prevenció

SIStema teLemàtIc
sempre que sigui possible 
se celebraran judicis i 
prendran declaració a 
detinguts per videotrucada

maite monné

LeS cLaUS

Blindatge contra el virus. El primer judici a l’Audiència de Llei-
da després de l’estat d’alarma va estar marcat per l’ús de masca-
retes i el distanciament social entre acusats, jutges i advocats, 
que anaven sense toga.

Suspensió de vistes. La Junta de Jutges del partit judicial de 
Lleida va proposar dissabte suspendre els judicis, audiències o 
declaracions en què intervinguin persones de fora del Segrià. 
Sí que es mantindran “tret de causa major que ho justifiqui” les 
actuacions amb tercers residents a la comarca.

Vista a l’audiència de Lleida el 16 de juny passat.
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