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La selectivitat va començar ahir per a 2.295 alumnes de Lleida en cinc seus repartides per la província, mantenint
les mesures de prevenció anti-Covid i marcada per l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'entregar
els exàmens en català, castellà i aranès. La immensa majoria van escollir el català, com en anys anteriors.
EDUCACIÓ ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Seledivitat en català
La immensa majoria dels 2.295 estudiants que ahir la van iniciar a Lleida van optar per aquesta
llengua li A l'inici van preguntar als alumnes si preferien els exàmens en castellà o aranès
S. ESP(N

I LLEIDA I La segona selectivitat
de l'era Covid va arrancar ahir
per a 2.295 estudiants de Lleida
amb mascareta, gel hidroalcohòlic i distància de seguretat,
però marcada també per l'ordre
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) de proporcionar els exàmens en català,
castellà i aranès a tots els alumnes, a l'estimar una reclamació
de l'Assemblea per a una Escola
Bilingüe. La Generalitat va dir
que ja ho feia, però enguany va
reforçar la comunicació sobre
aquesta possibilitat. Alumnes
van ex plicar que a l'inici de la
jornada els v an preguntar en
quina llengua preferien les proves i de manera molt majoritària
van escollir el català. En el conjunt de Catalunya elS% no van
triar aquest idioma, percentatge
que podria extrapolar-se a Lleida segons el coordinador de les
proves, Xavier Carrera. "No hi
ha hagut variacions", va subratllar, encara que no va poder
precisar quants estudiants van
optar pel castellà o l'aranès. En
tot cas, dels tres exàmens de la
primera jornada, només van poder triar idioma en dos perquè el
primer va ser el de castellà. Els
altres dos van ser d'assignatures
de modalitat de Batxillerat i de
la fase específica.
La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va anunciar
ahir que recorreran la decisió
del TSJC i va remarcar que a
tots els estudiants (39. 775) se'ls
va recordar que tenenel "dret,
com s'ha fet sempre, de fer els
exàmens amb la llengua amb
què se sentin més còmodes". Va
lamentar que "en un any marcat
per la pandèmia s'ha sumat la
voluntat dels tribunals de justícia de condicionar el normal
funcionament d'aquestes proves". En aquest sentit, el síndic
de greuges va defensar que el
marc normatiu empara repartir inicialment els exàmens en
català i va anunciar que enviarà aquesta resolució judicial al
Comitè d'Experts de la Carta
Europea per a Llengües Minoritàries del Consell d'Europa.
Contràriament, Ciutadans va
acusar la Generalitat d'haver
desobeït el tribunal.
La notícia,
a lleida TV
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

PROVES DESCENTRALITZADES

Estudiants entrant en un dels edificis del campus de Cappont de la Udl que són seus de la selectivitat a la capital.

Seus a Lleida,
Tàrrega, Tremp, la
Seu d'Urgell i Vielha
• Les proves a la capital se
celebren a tots els campus de
la Universitat de Lleida, mentre que a Tàrrega, Tremp i Vielha es fan en instituts. D'altra banda, a la Seu d'Urgell
s'utilitza per primera vegada
el pavelló poliesportiu, que
acull 240 alumnes de la Seu
i Puigcerdà, i també d'Andorra, atès que els alumnes
d'aquest país es presenten a
la fase específica de la selectivitat (la general la tenen
convalidada amb la Prova
Oficial de Batxillerat que
fan a Andorra).

Alumnes just abans de començar les proves a Tàrrega.

Quatre dies de proves, mascareta obligatòria i menys distància
• Les proves d'accés a la universitat han recuperat les seues dates habituals, després
que l'any passat s'ajornessin
al juliol a causa de la pandèmia. Malgrat la millora de les
dades sanitàries, s'han mantingut les cinc seus distribuïdes per la província per evitar
desplaçaments, els quatre dies
d'exàmens (d'ahir fins a aquest

divendres) i totes les mesures
de prevenció anti-Covid. De
fet, la mascareta és obligatòria
i no se la poden treure, mentre
que l'any passat es va recomanar que la portessin el màxim
de temps possible. Només s'ha
relaxat la distància de seguretat, que passa de dos metres
a un i mig, fet que ha permès
destinar tretze aules menys

malgrat que s'hi hagin inscrit
98 alumnes més que el2020.
El coordinador de la selectivitat a Lleida va destacar que
no es van registrar incidències
durant la jornada i va incidir
que "malgrat que continuen
les restriccions per la pandèmia i la situació d'excepcionalitat, tot ha anat bé". "Aquest
any tenim més experiència",

va subratllar. Lleida compta
amb 13 presidents de tribunal
i 148 vigilants/correctors. Dels
2.295 alumnes inscrits a les
proves, els 1.869 provenen de
Batxillerat i els 206 restants,
d'FP de grau superior. Podran
consultar les notes a partir del
dia 25 d'aquest mes i podran
demanar la revisió dels exàmens fins al28.
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Balaguer, encara sense data
per al pressupost d'enguany
L'alcalde no concreta terminis per aprovar-lo li Demà preveu
at hcar la liquidació del2019 per desbloquejar subvencions
E. FARNELL

I BALAGUER I Sense data. Així es
troben els pressupostos municipals de Balaguer per al 2021
segons l'alcalde, Jordi Ignasi Vidal (ERC). Ho atribueix
a problemes administratius,
malgrat que va assenyalar que
"el tenim molt avançat però
encara amb capítols per tancar". El consistori es regeix ara
pel pressupost prorrogat del
2020, que va ascendir a 18,9
milions. Vidal va destacar que
el canvi d'interventor el 2019
va retardar l'elaboració del nou
i "s'ha hagut de donar prioritat a la liquidació dels comptes
del2019, encara pendents". No
rendir-los en els terminis establerts comporta el bloqueig de
subvencions i transferències de
l'Estat i la Generalitat.
En aquest sentit, l'alcalde va
assenyalar que demà està previst aprovar els comptes del
2019, i això suposarà el desbloqueig d'algunes de les subvencions congelades de l'Estat
i la Generalitat, principalment
del SOC o per millorar camins.
"L'obligatorietat de presentar la liquidació del2019 ha estat prioritària davant del retard
de més d'un any i mig", va dir.
Va afegir que el canvi en l'àrea
d'Intervenció ha estat complicat. "És una cosa que ja ens ha
passat dos vegades en quatre
anys, se'n van els interventors
i els que entren tenen altres sis-

PAERIA DE CERVERA

David Rodríguez.

Montserrat Fornells.

Càrrecs al Govern per
als alcaldes de Solsona
i Vilanova de l'Aguda

Imatge d'arxiu d'un ple de Balaguer.
QUATRE ANYS

Els últims quatre
exercicis els pressupostos
s'han aprovat a partir
del mes de juliol
temes de treball", va apuntar.
Tot i això, va assegurar que el
consistori té marge per treballar amb el pressupost prorrogat perquè manté el crèdit que
va sol· licitar el desembre del
2019, d'1,6 milions d'euros. Va
confiar que la liquidació del
2020 es pugui aprovar abans
de final d'any, i va recordar que

aquest exercici s'haurà de contractar un altre crèdit de dos
milions per a obres pendents
al col·legi Mont-roig.
Des de l'oposició, el portaveu de Junts, Guifré Ricart, va
valorar que no tenir el pressupost a mitjans d'any "és un
clar exemple de descontrol en
la gestió econòmica i que perjudica les inversions". Va afegir que "és urgent i prioritari
presentar comptes". A més, va
recordar que, encara que ERC
té majoria absoluta i no està
obligada a negociar el pressupost amb altres partits, en els
últims 4 anys mai no s'ha aprovat abans de l'estiu.

A
EDICTE

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles
i modificació de l'Ordenança general de circulació de Cervera • VMP

El Ple de la Paeria de Cervera, en sessió ordinària, de 20 de maig de 2021,
va adoptar els acords següents: aprovació inicial de l'Ordenança reguladora
de l'estacionament regulat de vehicles a la via pública de Cervera (Annex 1)
i aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de circulació de
Cervera - Vehicles de Mobilitat Personal (Annex 2).
El text íntegre pot consultar-se al BOP de Lleida núm. 108 de 7 de juny de
2021, al DOGC núm. 8429 de 9 de juny de 2021 i en el tauler d'anuncis de la
seu electrònica de la Paeria de Cervera: https://cervera.sedelectronica.es/board.
De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.<1) i 49.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, 178 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de ·28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1996, de 13 de juny, es sotmet a
informació pública i aud iència dels interessats en un termini de 30 dies
hàbils, a partir del dia següènt de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), en un mitjà de comunicació escrit diari, en l'e-tauler i en el tauler
d'anuncis de la Paeria, a fi que en aquest període puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el termini d'exposició sense que s'hagin produït reclamacions, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
El paer en cap, Joan Santacana i Vélez
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell

EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE
L'ACORD D'APROVACIÓINICIAL DE LA
MODIRCACIÓ DELPLA D'ORDENACIÓ
URBAN[STilA MUNICIPAL
EDIClE
El Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell,

en sessió ordinària de data 20 de maig de
2021, va aprovar inicialment la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Bell-lloc d'Urgell, per
mantenir l'actual traçat del camí d'Alcoletge, que de conformitat amb l'article 85 del
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
pel Decretlegislatiu 1/201 O, de 3 d'agost,
se sotmet a informació pública pel termini
d'un mes a comptar des de la data de
l'última publicació.
Durant el citat termini podrà ser examinat
per qualsevol interessat a les dependències municipals per tal que es formulin les
al·legacions que s'estimin pertinents.
La documentació completa de l'expedient
es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament de BeiHioc d'Urgell,a la Plaça Major
núm. 8, de dilluns a divendres de 8.00 a
14.00 h ial web de l'Ajuntament:
www.bell-lloc.cat.
Bell-lloc d'UrgeU
Ala data de la signatura electrònica.
L'alcalde, Ramon Cònsola Palau

I LLEIDA I El Consell Executiu
va nomenar ahir el nou secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb Aran
i a la directora general d'Administració Local. Aquests
càrrecs els ocuparan, res pectivament, l'alcalde de
Solsona, David Rodríguez;
i l'alcaldessa de Vilanova de
l'Aguda, Monterrat Fornells,
ambdós d'ERC.
Rodríguez va assegurar
que assumeix les seues noves
responsabilitats amb il·lusió i
va anunciar que preveu cornpaginar-les amb l'alcaldia durant un temps, per facilitar el
traspàs amb la persona que el

substituirà al capdavant del
consistori, i que es donarà a
conèixer la setmana que ve.
Rodríguez és a l'ajuntament
de Solsona des del 2007 i és
alcalde des del 2010. Per la
seua part, Fornells va assegurar que el nou càrrec és "un
repte immens" que assumeix
amb "molt de respecte i il-lusió". Fornells es va convertir
el2007, quan tenia 23 anys,
en l'alcaldessa més jove de
Catalunya. Cal recordar que
Ricard Pérez (JxCat) serà el
delegat del Govern al Pirineu
i Bernat Solé (ERC) dirigirà
la delegació de Lleida (vegeu
SEGRE d'ahir).

Una avaria a Agramunt deixa 431 veïns sense llum
I AGRAMUNT IUna avaria en un transformador va deixar ahir
431 abonats d'Agramunt sense llum durant més de 7 hores.
Fonts municipals van explicar que l'incident es va produir
en un transformador de l'avinguda Jaume Mestres i que va
afectar aquesta zona del municipi. L'avaria es va detectar
cap a les 10.45 hores del matí i el servei no es va restablir
fins a la tarda, passades les 18.00 hores.

Critiquen la moratòria a les renovables de Fraga
IFRAGA IEl PSOE de Fraga va considerar ahir que les condicions
de la mor!'tòria d'un any als parcs solars són "excessives".
Va valorar que és "fruit de la improvisació" i que la decisió
"s'ha pres sense analitzar la situació real i no distingeix el
tipus d'instaHació", un fet que segons els socialistes afecta
"particulars, domicilis, empreses i instaHadors".

Enquesta sobre la realitat dels joves d'Aran
IVIELHA IEl Conselli Generau ha llançat una enquesta dirigida als joves d'entre 16 i 35 anys i a les dones majors de 16
anys que viuen, treballen o han nascut a Aran. L'objectiu és
conèixer les necessitats d'aquests col·lectius i establir quines
accions emprendre en els anys vinents en àmbits com la salut,
el lleure, el treball, la igualtat i l'habi~atge.

Vielha comença a adequar dels espais verds
I VIELHA I Vielha ha començat aquest mes treballs de neteja
d'espais verds i cementiris, així corn tasques de jardineria al
municipi. L'alcalde, Juan Antonio Serrano, va explicar que
"la licitació d'aquests treballs ens ha fet retardar-ne l'inici,
però en pocs dies ja.tindrem tot el territori bonic i preparat
perquè la gent gaudeixi de l'estiu".

Intercanvis virtuals per a 100 alumnes del6eoparc
I TREMP I Un centenar d'alumnes del Geoparc Orígens han
dut a terme intercanvis virtuals amb altres geoparcs. Els
estudiants de tercer i quart d'ESO de Tremp han participat
en 6 sessions amb territoris de Grècia, Romania i Itàlia, en
el marc de la V Setmana dels Geoparcs Europeus.
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Troben 10 quilos més d'heroïna a la que ja
és la principal banda de n~rcos de Lleida
Els investigadors localitzen aquesta droga en uns escorcolls amb almenys dos detinguts
Dema se celebraran vistes per ratificar o revocar la_presó preventiva per a dos dels empresonats

L'absoludó per un
altre cas d'alguns
dels arrestats,
davant del TSJC

A. GUERRERO IL. GARCfA
I BALAGUER I La banda de narcotrà-

fic més important desarticulada
les últimes dècades a les comarques de Lleida. Així qualifiquen
els investigadors el resultat de
la macrobatuda que van portar a terme fa dos setmanes els
Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil a Balaguer i Lleida.
L'operació ha prosseguit amb
altres escorcolls a Almeria, on
almenys hi va haver dos detencions relacionades amb aquesta banda i diversos escorcolls
en els quals es van trobar deu
quilos més d'heroïna, segons ha
pogut saber aquest diari. Una
droga que se suma als 10 quiJUTJAT

El jutge de Balaguer va
decretar presó per a 13 dels
16 detinguts a la capital
de la Noguera i Lleida
Alguns dels detinguts a Balaguer el passat 25 de maig durant un dels escorcolls.

los de cocaïna, dos d'heroïna,
un de marihuana i 100 grams
d'haixix que es van trobar a Balaguer, a part de 300.000 euros
en efectiu.
Val a recordar que el jutjat
d'Instrucció 1 de Balaguer va
decretar el passat 28 de maig
l'ingrés en presó provisional comunicada i sense fiança per a 13
dels 16 detinguts en la macroba-

li

r

tuda. Uns altres tres van quedar
en llibertat amb mesures cautelars, com la retirada del passaport i presentacions periòdiques
al jutjat. La causa està oberta
pels delictes de tràfic de drogues
i pertinença a grup criminal.
Precisament demà se celebraran vistes al jutjat de Balaguer
per ratificar o revocar la presó
per a dos dels empresonats. Es-

tà previst que declarin per videoconferència des del Centre
Ponent. Alguns d'ells van ser
absolts l'any passat en un altre
judici per narcotràfic (vegeu
el desglossament). L'operació
policial es va dur a terme el dimarts 25 de maig i es van practicar una vintena d'escorcolls
a Balaguer i Lleida. L'operatiu
va començar simultàniament

a les cinc de la matinada a les
dos localitats amb l'entrada als
domicilis dels investigats, amb
la participació d'agents d'elit.
Els investigadors van trobar
gran part de la droga oculta en
dobles fons de vehicles. A Balaguer van escorcollar un locutori,
pàrquings, magatzems i cotxes.
Els escorcolls es van prolongar
durant diversos dies.

• El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha de resoldre encara sobre la sentència de
l'Audiència de Lleida que
l'octubre de l'any passat
va absoldre de tràfic de
drogues alguns dels detinguts en la macrobatuda
del passat 25 de maig. La
Fiscalia va presentar un
recurs contra la sentència,
que va anul-lar les escoltes
telefòniques al considerar que es van obtenir de
"manera improcedent".
Era una de les principals
proves que hi havia contra
els acusats. En aquell cas,
la Guàrdia Civil va detenir els nou acusats a Almacelles, Balaguer, Lleida
i Valls amb una intervenció de més d'11 quilos de
cocaïna, 4 d'heroïna i 220
quilos de marihuana. La
Fiscalia demanava penes
de quatre a nou anys de
presó. Tres dels acusats
van ser excarcerats de la
presó de Lleida després de
l'absolució.

EMERGÈNCIES BOMBERS

Dos incendis calcinen a Gerb dos
hectàrees i dos més a la Segarra
I GERB I Els Bombers de la Gene-

ralitat van treballar per segona jornada consecutiva en diversos incendis de vegetació.
El de més envergadura va ser
el que es va declarar a Gerb a
les 15.15 hores. Al lloc van acudir quatre dotacions terrestres
i quatre mitjans aeris i es va produir a la zona coneguda com a
Penya Espígol. Els efectius el
van donar per controlat cap a
les 18.00 hores. Les flames van
calcinar 1,87 hectàrees. EI foc
s'hauria produït per uns treballs
amb una serra radial, segons els
Agents Rurals.
Al matí, a les 11.11 hores, es
va produir un incendi de vegetació agrícola a Palouet, nucli
de Massoteres, que va calcinar
dos hectàrees de camps de cereal. Van anar-hi quatre dotacions. Ahir també van sufocar
petits focs a la partida d'Alpicat

Detingut yn veí de Tàrrega per tràfic de drogues
I TÀRREGA I La Policia Local de Tàrrega va detenir divendres un veí

de la capital de l'Urgell, de 43 anys i naCionalitat marroquina,
com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Va
ser cap a les 19.45 hores quan els agents van procedir a identificar un home a l'avinguda de Fàtima al sospitar que podia
dedicar-se al tràfic de drogues. Quan s'hi van atansar, l'home va
intentar fugir sense èxit. Li van trobar 14 embolcalls de plàstic
amb cocaïna, tres pastilles, 120 euros fraccionats i dos telèfons
mòbils i el van detenir. L'home va passar dissabte a disposició
judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.

Ferit un motorista en una col·lisió a Tremp
I TREMP I Un motorista de 64 anys va resultar ferit ahir a les 13.00
hores en una coHisió al carrer Hospital de Tremp. L'home va
resultar ferit lleu i va ser donat d'alta in situ, segons va informar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). D'altra banda,
tres persones van resultar ferides lleus en un accident que es
va produir dilluns a la nit a la carretera N-240 al seu pas per
Juneda (vegeu SEGRE d'ahir). Els tres ferits van ser traslladats
a l'hospital Arnau de Vilanova.
Imatge de la serra radial que hauria originat l'incendi de Gerb.

Rescaten un senderista a la Torre de Capdella
I Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat va rescatar ahir al matí un senderista ferit a la Torre
de Capdella. L'excursionista es trobava al refugi Colomina, a
2.425 metres d'altitud a la Vall Fosca, lloc on havia pernoctat
després de tenir l'accident dilluns passat, segons van informar
des dels Bombers.
llA TORRE DE CAPDELLA

a Lleida, Balaguer i Alcoletge i
van revisar el foc que dilluns
va arrasar set hectàrees entre
Seròs i Almatret. A més, ahir a
la matinada també van treba-

llar en l'extinció d'un foc en un
paller a Bell-lloc que va afectar
mig centenar de bales. Tres dotacions hi van treballar durant
dos hores.

