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Els Mossos immobilitzen amb una 
Taser un veí a la Mariola.
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estudiants que han fet les proves a Tàrrega celebren que han acabat la selectivitat.

sEgrE

m. marquèS / redacció
❘ llEiDa ❘ “Per fi s’ha acabat la se-
lectivitat més llarga i més ex-
cepcional que mai.” Així van 
resumir ahir la seua experièn-
cia alguns dels 2.197 lleidatans 
que s’han presentat a les Proves 
d’Accés a la Universitat, a les 
quals la pandèmia del coronavi-
rus ha posat moltes traves. Entre 
aquestes, que se celebressin un 
mes més tard de l’habitual i que 
els estudiants haguessin de pre-
parar-se online a causa de l’estat 
d’alarma. 

A tot plegat, s’ha sumat ha-
ver de portar la màscara, encara 
que no era obligatòria a l’aula, i 
el confinament a la comarca del 

Segrià, mesura que a més d’un 
li ha provocat arribar minuts 
abans a una de les seus de Lleida 
ciutat per culpa dels controls a 
les carreteres.

Alguns dels estudiants que 
van acabar ahir les proves al 
campus de Cappont no van sor-
tir-ne gaire satisfets. “Van dir 
que seria més fàcil pels proble-
mes que hem tingut, però no ha 
estat així, ja que encara que ens 
hagin donat més opcions per es-
collir, totes han estat igual de di-
fícils, de forma que no ha servit 
de gaire” van assegurar. Això sí, 
van coincidir que els exàmens 
de les matèries comunes van ser 
més fàcils.

D’altra banda, el ple de l’ajun-
tament de Tàrrega que se ce-
lebrarà aquest juliol té previst 
aprovar un acord per sol·licitar a 
la Generalitat que la ciutat sigui 
seu permanent de la selectivitat. 
Així ho va avançar ahir el regi-
dor d’Educació, Xavier Rossell, 
després de fer un balanç de les 
proves, que es van celebrar a 
l’institut Manuel de Pedrolo. 
Tant la direcció del centre com 
des de la Universitat de Lleida 
van fer una valoració “molt po-
sitiva” de com ha transcorre-
gut la selectivitat a la capital de 
l’Urgell. Tremp i Vielha també 
s’han estrenat aquest any com 
seus.

educació universitat

L’Arnau aposta per 
humanitzar l’assistència

hospitals codi ètic

❘ llEiDa ❘ L’hospital Arnau de Vi-
lanova ha renovat el seu Codi 
Ètic, un document que marca 
les pautes de conducta per de-
senvolupar l’activitat de tots els 
seus professionals. La nova ver-
sió inclou la potenciació de la 
humanització assistencial com 
a eina per oferir una millor ex-
periència a pacients, familiars 
i professionals i l’atenció a les 
segones víctimes. 

Així, es considera una segona 
víctima el professional implicat 

en un incident relacionat amb la 
seguretat del pacient i que, com 
a conseqüència d’això, experi-
menta un trastorn emocional 
i/o físic.

L’objectiu del Codi ètic és 
establir els valors i compromi-
sos que impliquen els professi-
onals, com la no-discriminació 
dels pacients per raons ètniques, 
culturals, de gènere, condicions 
socioeconòmiques o creences i 
el dret del pacient a participar 
en la presa de decisions.

Picabaralla de          
PSC i Postius per 
l’anul·lació del 
pla Conforama
Es culpen mútuament 
de la situació

urbanisme

❘ llEiDa ❘ El PSC va responsabi-
litzar ahir el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Toni Postius, 
de la situació generada des-
prés que la justícia hagi anul-
lat el pla urbanístic de Con-
forama a Copa d’Or. L’actual 
govern va respondre tot se-
guit culpant-ne l’anterior. El 
PSC va destacar que el pla, 
encara que tramitat per la 
Paeria, va ser aprovat defini-
tivament per la Generalitat. 
Que la llicència de l’edifici 
va ser atorgada quan Postius 
ja dirigia Urbanisme, i el va 
acusar de mostrar en aquest 
assumpte “una flexibilitat 
que no ha demostrat amb al-
tres projectes” amb els quals 
es mostra “injustificadament 
rígid”, en una clara al·lusió 
a Torre Salses. Afegeix que 
va donar la llicència conei-
xent que hi havia un recurs 
judicial i diu que el govern 
actua “de forma erràtica, si 
no arbitrària”, en matèria 
urbanística. L’actual govern 
va replicar que la Paeria va 
aprovar el pla Conforama 
amb els únics vots a favor de 
PSC, Cs i PP. Va subratllar 
que concedir la llicència és 
“un acte reglat”, que neces-
sita un informe tècnic i un 
altre de jurídic, ambdós fa-
vorables, i era impossible no 
donar-la. A més, va retreure 
que el PSC demani que no es 
doni una llicència si hi ha un 
contenciós i alhora exigeixi 
agilitzar Torre Salses, pro-
jecte contra el qual hi ha un 
contenciós, i va recordar que 
la justícia ha anul·lat projec-
tes de l’anterior govern.

en primera perSona

«Encara que 
hi havia més 
opcions, 
moltes 
eren difícils 
i el nivell 
era el mateix d’altres 
anys. No ens han deixat 
treure la mascareta, 
però si em concentrava 
no hi pensava»
marta llovet. cErvEra

«No he 
tingut cap 
problema 
per arribar 
a l’examen i 
encara que 
la mascareta molestava, 
la portava per respecte. 
Els exàmens no han 
estat més fàcils i el nivell 
era el d’altres anys»
marc ferrerol. cErvEra

«alguns 
exàmens 
eren molt 
diferents 
i no han 
sortit 
temes que solien sortir. 
No ha estat fàcil. Havíem 
de portar la mascareta, 
però si ens estressàvem 
ens la podíem treure»
abril aguilera. MollErussa

acaba la selectivitat més llarga
Gairebé 2.200 lleidatans acaben quatre dies d’exàmens amb mascareta amb 
una sensació agredolça || Tàrrega demana al Govern ser seu permanent

La UdL, líder a l’Estat en inserció  
laboral en ciències socials i jurídiques

universitat balanç

❘ llEiDa ❘ La Universitat de Lleida 
(UdL) és la primera universitat 
pública d’Espanya, i la dotzena 
afegint les privades, en inserció 
laboral dels titulats en els estu-
dis de la branca de ciències so-
cials i jurídiques. És a dir, afec-
ta tots els graus i dobles graus 
de la facultat de Dret, Econo-
mia i Turisme i tots els de la 
d’Educació, Psicologia i Treball 
Social de la UdL, a excepció de 
Psicologia, disciplina assignada 
a la branca de Ciències de la Sa-

lut. Segons l’U-Rànquing 2020, 
que aquest any ha analitzat 70 
universitats –48 de públiques i 
22 de privades– i 3.300 graus 
i dobles graus, la UdL obté un 
índex d’un 1,16 en inserció la-
boral en ciències socials i jurí-
diques, mentre que la primera 
classificada, la universitat pri-
vada Internacional Isabel I de 
Castilla, té un 1,37. Darrere de 
la UdL, amb un 1,13, se situa la 
de Vic-Central de Catalunya, 
també privada. La segona uni-

versitat pública que apareix en 
aquest àmbit és la de les illes 
Balears, al lloc 17. 

Indicadors
Per a l’elaboració d’aquest 

rànquing s’han integrat tres in-
dicadors a un únic índex sintè-
tic: la taxa d’afiliació, el per-
centatge de persones afiliades 
contractades com a titulades i 
la base mitjana de cotització 
anual dels titulats que treballen 
per compte d’altri.

Com valores aquesta 
selectivitat atípica?
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