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El Govern aprova el currículum
de Batxillerat i els sindicats diuen
que "maquillarà" el fracàs escolar
Els centres educatius tindran tres anys per aplicar els canvis,
que pretenen oferir un treball menys memorístic i més flexible
Reunió de les
escoles cristianes
a Lleida per
definir el rol en
el futur educatiu

El Govern va aprovar ahir
el decret d'ordenació
dels ensenyaments de
Batxillerat, que defineix
l'estructura del currículum
i que inclou com a novetat
les competències clau.
Barcelona
REDACCIÓ/ ACN
El Departament d'Educació ja
va lliurar l'esborrany definitiu
d'aquest decret als centres educatius abans de l'inici de curs. En
aquest sentit, els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressivament els canvis
del nou currículum, tal com va
anunciar el Departament el passat mes de març. Es tracta d'un
currículum més competencial, i
sobretot, amb major flexibilitat.
En el nou decret se'n defineix
l'estructura, que inclou com a novetat les competències clau, els
indicadors competencials al final
de l'etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de
les matèries: competències específiques, criteris d'avaluació,
sabers i situacions. S'incorpora la
modalitat del batxillerat general,
que comença en format pilot en
15 centres.
El departament ha publicat
models d'avaluació per a les matèries comunes i de modalitat del
batxillerat, ha fet ja una formació
bàsica a les direccions i ha penjat
recursos en una pàgina web específica que es va actualitzant. La
portaveu d'USTEC, Rosa Aguilà,
va explicar que darrere aquests
canvis hi ha "polítiques neoliberals i interessos econòmics" i va
criticar que el nou model pretén
"arraconar el saber amb el deteriorament de matèries que desenvolupen el pensament crític".
En aquest sentit, la portaveu considera que el nou té la intenció de
"robotitzar" la societat i "defugir"
del saber i el coneixement. Aguilà també considera que intenta
"maquillar" els percentatges "tan
elevats" d'abandonament dels
estudis i de fracàs escolar.

FOTO: ACN I Un grup de joves a la porta de l'Institut de la Pobla de Segur el primer dia d'inici de curs

Les llars privades reivindiquen la
gratuïtat també per als seus infants
Lleida
REDACCIÓ
El 40% de les llars d'infants privades assegura que té menys
matriculacions de P2 que en
l'inici del curs passat a causa de
la gratuïtat a la pública, segons
una enquesta de l'Associació
Catalana de Llars d'Infants. L'organització reivindica que només
augmentant 200 eu ros al mes la
subvenció que s'atorga actualment per infant es podria assolir
també la gratuïtat del P2 als seus
centres.
El portaveu de l'associació,
Adolf Saqués, critica que la situació actual és "molt injusta" i
la meitat de les llars enquestades assegura que les famílies els
han manifestat que se senten
discriminades. Dades de I'Ajun-

FOTO: ACN /Infants en una aula d'una escola bressol
tament de Barcelona i de l'associació, apunten que el cost mensual d'una plaça escolar pública
"és molt més del doble que una
de privada", uns 678 euros ver-.
sus uns 286. Saqués afirma que

si als 72 euros mensuals de subvenció pública se li sumessin 200
més, s'assoliria gairebé el cost
total. I és que Saqués creu que la
situació actual és "molt injusta"
per a les famílies que, per pre-

Les direccions de 21 escoles religioses obren avui un procés
de reflexió estratègica a Lleida.
Es tracta d'una de les sis trobades territorials que la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya
(FECC) convoca sota el lema
Som futur per projectar el futur de l'educació, i definir quin
ha de ser el seu paper dins del
sistema. Les escoles cristianes
del Segrià, Urgell, la Noguera, la
Segarra, les Garrigues, el Pallars
Jussà i el Pla d'Urgell es reuniran avui al Col·legi Santa Anna.
La FECC posa l'accent en mantenir-se com a referent en el lideratge pedagògic, l'acollida i el
compromís social.

ferència educativa o per no tenir
plaça pública, porten els fills a
llars privades.
El portaveu recorda que
aquestes llars escolaritzen el
40% dels infants del país i ha criticat que la situació "dista molt"
de l'equitat en l'accés a l'educació. A més, assenyala que la situació econòmica actual afecta
moltes famílies i afirma que no
tindria sentit que es creessin
noves escoles bressol públiques
quan hi ha prou llars d'infants.
Els resultats de l'enquesta reflecteixen que, malgrat la situació
del sector és millor que durant la
pandèmia, gairebé el 60% de les
llars d'infants enquestades encara pateix per la seva viabilitat, el
18%, per al curs actual, i quasi el
40%, de cara al curs vinent.
Per tot plegat, Saqués ha afirmat que es tracta d'un inici de
curs "agredolç", ja que bona part
de les llars d'infants provades
continuen "a la corda fluixa".
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Protecció Civil
forma personal
tècnic en plans
i simulacres
les sessions del Curs d'implantació de plans municipals i simulacres que imparteix Protecció Civil de la Generalitat es van
iniciar ahir dimarts amb l'objectiu d'informar i donar recursos
al personal tècnic de l'administració local per implantar un
pla de protecció civil municipal
a través de simulacres. Al curs
s'ha inscrit personal tècnic dels
ajuntaments de Tremp, Lleida,
Esparreguera, el Vendrell, Sabadell, l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Vilanova i la Geltrú,
Reus, Sant Cugat o Cerdanyola
del Vallès, entre d'altres.

Apaguen un
petit incendi
de vegetació
vora del canal
de Linyola
Els efectius dels Bombers
de la Generalitat van apagar ahir un incendi de vegetació que es va produir
al canal de linyola, al camí
a Tàrrega. El cos va rebre
l'avís a dos quarts de set
de la tarda i es van desplaçar fins al lloc dels fets
amb una dotació terrestre. Un cop van arribar allà,
van comprovar que s'havia
produït un foc de marges
al canal i que també havia
cremat brossa. En total la
superfície afectada va estar
de 50 metres quadrats.

Ferit un ciclista
en caure a
Montferrer i
Castellbò
Un ciclista va caure de la bici
ahir mentre circulava per la carretera N-260, concretament
en el punt quilomètric 231, en
el seu pas pel terme municipal
de Montferrer i Castellbò (Alt
Urgell). Emergències va rebre
l'avís de la caiguda a tres quarts
d'onze del matí, i va activar
dues dotacions dels Bombers i
l'ambulància del SEM. Allà, van
atendre el ciclista, ferit lleu, i el
van traslladar al centre hospitalari; i van deixar la bici a la comissaria dels Mossos.

Es ·doblen les causes obertes
per agressió sexual a Lleida,
diu la memòria de la fiscalia
Passen de ~O el 2020 a 115 el 2021 i, en general,
els delictes contra la llibertat sexual pugen un 44,5%
Els delictes contra la
llibertat sexual han
augmentat un 44,55% en
un any a la demarcació de
Lleida. Tal com recull la
memòria de la fiscalia de
2021, l'any 2020 se'n van
obrir 202 causes judicials
mentre que el 2021, 292.
Ueida
ACN
l'augment més significatiu es troba en les agressions sexuals, que
augmenten un 91,67% i passen
de 60 el 2020 a 115 el 2021. Són
també més que les 83 del 2019.
De fet, les xifres del 2021 són les
més altes de l'última dècada. la
raó, segons la fiscalia de Lleida,
no és que hi hagi més agressions
sexuals sinó que se'n denuncien més perquè "es confia més
en la justícia", per "la millora en
l'atenció de les víctimes" i per la
"conscienciació a través de xarxes
socials i mitjans de comunicació".
Segons la memòria de la fis-

calia de Lleida corresponent a
l'any 2021 i feta pública aquest
setembre, també van augmentar un 24,32% els abusos sexuals
a menors de 16 anys, passant de
37 del 2020 a 46 el 2021, la xifra
més alta també dels últims 10
anys. En general, les diligències
obertes per delictes contra la llibertat sexual a menors de 16 anys -agressions sexuals, abusos o
assetjaments- van ser 65. Segons
una anàlisi feta per la fiscalia
juntament amb els Mossos d'Esquadra, el 80% de les denúncies
-52 en total- van ser per fets que
van tenir lloc en l'àmbit familiar o
d'amistats i on, per tant, la víctima coneix l'agressor.
La memòria anual de la fiscalia també posa de manifest un
augment del 40,28% dels robatoris amb violència o intimidació. Mentre que l'any 2020 es
van obrir 211 causes judicials per
aquest delicte, el 2021 en van ser
296. També han augmentat un
27,79% les estafes i un 36,41%

FOTO: ACN / Imatge d'arxiu de la façana dels jutjats de Lleida
els delictes de danys. En canvi, els
robatoris amb força han baixat un
21,21% i els furts un 11,96%.
Pel que fa als procediments
oberts per la fiscalia de lleida
per tràfic de drogues, pugen un
15,38%; concretament passen de
169 l'any 2020 a 195 l'any 2021.

Segons la memòria de la fiscalia
de Lleida, l'augment es deu en
part a la proliferació de plantacions de marihuana a tot Catalunya i, en el cas de lleida, el ministeri públic en destaca la facilitat
per "camuflar-les" a l'interior de
cultius de blat de moro.

Almenar pot tornar a consumir
aigua de l'aixeta després
de la incidència del mercuri
Els veïns d'Almenar (Segrià) ja poden tornar a fer servir l'aigua de
boca per beure i cuinar després
que la Paeria d'Almenar anunciés
ahir dimarts l'aixecament del veto a consumir-ne per la detecció
de mercuri en una font del poble
dilluns a la tarda. Cal recordar
que l'Ajuntament de l'Almenar,
en un comunicat a les seves xarxes socials, va anunciar els seus
habitants que quedava restringit
l'ús de l'aigua de boca a aquest
municipi degut als resultats de
les últimes analítiques, que es fan
periòdicament, perquè s'hauria
detectat la presència de mercuri.
D'aquesta manera, des de l'Ajuntament van demanar "a tot el poble d'Almenar" que "fins a nou
avís" no es faci consum de l'aigua

Apunten que
va ser un
episodi lleu de
contaminació
de boca. Per aquest_ motiu, des
de la Paeria d'Almenar, van assenyalar als seus habitants que
no utilitzin l'aigua d'aixeta per
dinar ni per cuinar, encara que sí
que van indicar que si poden utilitzar-la per dutxar-se, pel lavabo,
per rentar la roba i pel rentaplats.
És destacable que no hi va haver
constància d'afectació a municipis de la zona ni tampoc a la Man-
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FOTO: ACN I Una aixeta oberta que treu aigua
- - -- --- ------·----- ----------- comunitat d'Aigües de Pinyana, a
la qual Almenar està connectada
per al subministrament de boca.
les analítiques que el Servei
d'Aigües de la Diputació de lleida
van fer durant la jornada d'ahir
dimarts al dipòsit van constatar
que ja no hi ha restes de mercuri,

---

un material altament perillós pels
éssers humans i que, per tant, es
considera que la contaminació va
estar un episodi lleu. El problema
es va detectar en una font pública a la plaça Onze de Setembre i
automàticament es va avisar als
veïns del terme municipal.
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Caso Hamraoui:
Diallo buscó
'cóm o rom per
una rótula'
Se han conocido detalles nuevos y escabrosos del caso
Hamraoui. Según el periódico
francés, Le Parisien, que ha accedida al informe policial, Aminata Diallo, una compañera de
equipo de Kheira Hamraoui, es
la señalada como la supuesta
instigadora de la brutal agresión: "Ha quedado fehacientemente probado que Aminata
Diallo alimentaba un odio real
contra su compañera del PSG",
indica. Sospechosa de ser la autora intelectual del ataque, DiaIlo fue imputada junto a cuatro
sospechosos por la agresión.
Cinco dfas antes del ataque
buscó en google "cómo rom per
una rótula".
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El ICG Lleida se
mide hoy al Huesca
con la vista puesta
en la Lliga Catalana
El ICG Força Lleida que dirige
el leridano Gerard Encuentra
sumara hoy un nuevo test de
pretemporada contra el Huesca con la vista puesta en el siguiente enfrentamiento de
Lliga Catalana LEB contra el
Andorra. El jugador del equipo
Diogo Brito manifestó que "ya ·
nos hemos enfrentado al Huesca pero seremos dos equipos
diferentes; tiene que ser una
buena prueba para seguir mejorando tacticamente".

Marc Mórquez: "Me siento
bien físicamente tros Aragón
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"Emociona viajc;3r a Japón, es ira casa de Honda"
El Campeonato del Mundo
de MotoGP pone rumbo
a Asla tras dos aftos de
ausencla por la pandemla.
En Japón empezara este fln
de semana una gira aslatica
que pasara por Tallandla,
Australla y Malasla.
Lleida
REDACCIÓN /AGENCIA$
El piloto cerverina de MotoGP
Marc Marquez aseguró ayer que
se siente "bien físicamente después de Aragón", un Gran Premio
en el que regresó a la competición después de la última operación a la que se sometió en junio
y en el que abandonó tras sufrir
dos caídas en la primera vuelta
y protagonizar un incidente que
tuvo como mayor consecuencia
la caída de Quartararo, que tuvo que abandonar y por tanto se
quedó sin sumar puntos en plena
lucha por el título."
En declaraciones difundidas
por su equipo, el piloto de Repsol
Honda valoró la vuelta del motociclisme a Asia dos años después
tras el parón por la pandemia:
"Estoy muy emocionada de vol-

ver a Japón, es la carrera de casa
de Honda, es un circuito divertida
y los aficionades son siempre increíbles".
Marquez entró mas en detalle
sobre lo que espera este fin de
semana en el circuito de Motegi para el Gran Premio de Japón:
"Puede haber todo tipo de condiciones· meteorológicas, así que
tendremos que estar atentos a lo
que ocurra. Ademas, con el cambio de horario seran dos días y
medio muy intensos".
"Vamos a disfrutar de un fin
de sema na de regreso a Japón y a
seguir trabajando en nuestro camino hacia la recuperación total
y el desarrollo de la' moto", finalizó Marquez, tres veces ganador
en MotoGP en la prueba nipona.
Su compañero en Repsol Honda, Pol Espargaró, también valoró
la próxima carrera: "Hemos tenido un fin de semana difícil en
Aragón, pero ir a casa de Honda,
ver la fabrica y reunirnos con sus
aficionados nos da un impulso
extra". Espargaró vuelve a un circuito de grato recuerdo para él,
donde consiguió una victoria en
Moto2 para ser campeón.

FOTO: J. C. (EFE) I 'El tro de Cervera' en el Gran Premio de Aragón
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FOTO: FCB I Marc Gasol en una acción defensiva del Girona
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Arnau Farré: "El
bronce ha sido
gracias a ser
mós regulares"
El piloto de Vilanova del Segrià
Arnau Farré valoró el tercer
puesto conseguido en el Mundial de Trial en categoría Trial-2,
su mejor resultada, diciendo
que esta temporada "hemos
conseguido ser mas regulares
y esto nos ha permitido conseguir esta tercera posición". En
el último gran premio, en Ponte di Lengo (ltalia), el del Moto
Club Aitona quedó por delante
de su maximo rival y se aseguró
el bronce después de dos años
complicades con las lesiones.

La carrera sera por equipos de 2 a 5 personas

Carrera de orientación
en la Pobla y Agramunt

Joventut y Barça pasan a la
final sobre Manresa y Girona

La celebración del Día de la Fisioterapia, organizada por el Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya,
llega este fin de semana a las locafidades leridanas de Agramunt
(sabado, 24 de septiembre) y la

El escolta Kyle Guy, autor de 18
puntos, lideró al Joventut Badalona en la remontada ante el
Baxi Manresa, que llegó a ganar
por 15 puntos en el tercer cuarto (60-45). El partido acabó fi-

Pobla de Segur (domingo, 25 de
septiembre). La actividad, idéntica en las dos localidades, consiste
en una carrera de orientación por
grupos que tend.ra una duración
de dos horas y sera por ~quipos.

nalmente 89-96 en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
En la otra semifinal, el Andorra
de Aíto y Marc GasoI plantó cara
al Barça, pero finalmente los blaugranas se impusieron (88-77).

