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Els sindicats preveuen una 
"molt alta" participació en 
la vaga escolar a Lleida 
Més de 180 lleidatans es concentraran a Barcelona 
i dema hi haura una manifestació des del Rectorat 
Els sindicats d'educació a 
lleida preveuen una 11molt 
alta" participació avui deis 
docents de les comarques 
lleidatanes a la primera de 
les cinc jornades de vaga 
organitzades als centres 
escolars. 

U e ida 
XAVIER NADAL 

La portaveu d'USTEC-STEs, Laia 
Martí, va preveure que "a Lleida 
hi haura un seguiment de més 
del 50%, sobretot els primers 
dies". "Després de 12 anys de 

Correos Lleida 
incorpora 48 
treballadors 
amb contracte 
indefinit 
Correos va comen~ar ahir la 
incorporació de 48 persones a 
Lleida, de les 3.381 que han ob
tingut un lloc de treball indefi
nit a tot Espanya a la companyia 
en el marc del procés de con
solidació d'ocupació temporal. 
De les persones destinades a 
Lleida, 27 exerciran tasques de 
repartiment motoritzat i 17 tre
ballaran en repartiment a peu, 
en carteries urbanes i serveis 
rurals i quatre desenvoluparan 
funcions d'atenció al client en 
oficines. Amb la cobertura deis 
3.38111ocs, Correos aposta per 
la creació d'ocupació estable 
com la millar garantía per con
tinuar oferint el millar servei a 
la la ciutadania, segons va dir 
en un comunicat. Correos ja 
ha convocat 5.377 llocs de per
sonal laboral indefinit més en 
categories operatives, fet que 
suposa la major oferta d'ocu
pació per part de la companyia 
en decades i es desenvolupara 
alllarg d'aquest any. 

retallades, la mala gestió del go
vern durant la pandemia i la im
posició del calendari escolar del 
curs 2022-2023, els docents han 
dit queja n'hi ha prou i se suma
ran a la vaga", va apuntar. 

La responsable d'Educadó 
de CCOO de les Terres de Lleida, 
Rosa Montané, va dir que "la in
tenció de participar a la vaga ha 
anat augmentant en els darrers 
dies i, sobretot, sera més visi
ble a Secundaria". Va recordar 
que avui tall{bé hi ha protestes 
a l'escola concertada i al lleure 
educatiu. 
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L'IMO contribueix a la inserció 
laboral de 1.617· persones 
durant 1' any 2021 a la c·iutat 
Més de 1.600 ciutadans participen en els 
diferents programes d'ocupació de l'ens 
Un total de 847 persones van tro
bar feina durant el 2021 a través 
de polítiques actives d'ocupació 
de l'lnstitut Municipal d'Ocu
pació (IMO) Salvador Seguí de 
Lleida, mentre que 770 ho van 
aconseguir mitjan~ant les ofer
tes I'IMO. Així es desp~en de la 
memoria de l'organisme auto
nom de I'Ajuntament de Lleida, 
que es va donar a coneixer ahir 
durant la reunió del Consell rec
tor. D'altra banda, 1.608 perso
nes van participar en els dife
rents programes d'ocupació de 
l'lnstitut Municipal d'Ocupació, 
de les quals 550 ho van fer en ac
cions formatives durant el mateix 
període de temps. 

El regidor d'Ocupació i Res
ponsabilitat Social i president 
de I'IMO, David Melé, va valo
rar molt positivament aquestes 
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El responsable d'Educació de 
la UGT, Josep Maria lbáñez, va 
augurar que "el seguiment de la 
vaga sera for~a important perque 
la gent esta molt cremada ambla 
prepotencia i la falta de respecte 
del conseller d'Educació envers la 
comunitat educativa". "Feia anys 
que no es veía el col-lectiu tan en
fadat i, alhora, animat a mobilit
zar-se com ara", va afegir. 

A Lleida, 181 delegats i de
legades deis diferents sindicats 
que formen la Junta de Personal 
aniran avui a Barcelona en grup 
per participar en la manifesta
ció convocada. En principi, hi ha 
previst la sortida de tres autocars 
des de Lleida i un altre des de la 
Seu d'Urgell, a més de diversos 
cotxes particulars. A Vielha, els 
delegats i delegades i els ensen
yants es concentraran avui da
vant del Conselh Generau a les 
12 del migdia, i també hi haura 
una concentració a les 11 hores 
davant la delegació del Govern a 
I'Ait Pirineu, a Tremp. 

D'altra banda, els sindicats 
han convocat per a dema dime
eres una manifestació a la ciutat 
de Lleida que soitira del Recto
rat de la Universitat de Lleida, a 
la pla~a Víctor Siurana, a les 18 
hores, i anira fins Ricard Viñes. La 
vaga continuara els dies 16, 17, 
29 i 30 de mar~. 

dades, ja que, malgrat que les 
xifres de l'atur han continuat es
sent elevades en el darrer exer
cici, el mercat labora l ha expe
rimentat una clara recuperació 
respecte a l'any 2020. "S'ha asso
lit crear ocupació i els indicadors 
marquen un cert optimisme", va 
ressaltar. En el marc del Consell 
rector de I'IMO, es va presentar 
una comparativa entre els anys 
2019 i 2020 i 2021, que expressa 
clarament l'evolució que ha pa
tit el mercat laboral en aquests 
tres anys, la davallada considera
ble de l'activitat del 2020 pel Co
vid-19, que ha anat remuntat el 
2021, recuperant el nombre d'in
sercions labora ls. 

Així mateix, en la reunió es 
van presentar alguns deis re
sultats obtinguts a través de les 
cinc línies estrategiques de I'IMO 
que es van propasar durant l'any 
2021. De la línia de personalitza
ció, s'ha redefinit !'entrevista ini
cial; de la línia que fa referencia a 
les empreses, s'ha fet un decaleg 
de bones practiques; de la línia 
de digitalització, s'han creat pro
ductes i serveis específics d'in
clusió digital; de la línia aliances, 
s'han destacat tes col·laboracions 
amb altres regidories, organitza
cions i entitats, i de la línia de ges
tió del coneixement, s'ha millorat 
el sistema d'informes que s'acon
segueixen de la base de dades. 

rcolomina
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El Segarra-Garrigues i el 
Canal d'Urgell enceten la 
campanya de reg d'enguany 
El Canal d'Urgelll el 
Segarra-Garrlgues 
_comencen la campanya de 
reg. 

Lleida 
ACN 

Les últimes 
pluges calmen 
la necessitat 

d'aigua El canal d'Urgell ha obert els ca
nals principal i auxiliar amb ca-
bals inferiors als previstos, des- • 
prés de les pluges deis darrers 
dies i la previsió que en puguin 
caure més aquesta setmana. Se
gons indica la comunitat de re
gants, el canal principal derivara 
22 m3/s, i !'auxiliar 6 m3/s. 

Les dotacions de reg a distri
buir es feixen entre 0,41 i 0,44 
1/s/ha. El reg s'estableix a de
manda i es disminuiran o aug
mentaran els cabals derivats per 

a cada boquera en funció de les 
necessitats de cada zona. Du-
rant la setmana, s'aniran ajus
tant els cabals a les pluges de la 
zona regable, incrementant o re
duint segons la quantitat. De la 
mateixa manera, el canal Segar
ra-Garrigues també ha donat el 
tret de sortida a la campanya de 
reg aquest dilluns. 

Cervera inicia el procés 
per posar Magdalena de 
Montclar a un espai públic 
Cervera ha iniciat ja el procés 
participatiu per posar el nom 
de Magdalena de Montclar a 
un espai públic. Consta de qua
tre fases: informació, presenta
ció de propostes, difusió de les 
pro postes escollides per un jurat 
tecnic i votació. Ara s'ha iniciat 
la fase de difusió i d'informació, 
que finalitza el 3 d'abril, i llavors 
comen~ara la presentació de 
pro postes per part de la ciutada-

El Consell del 
Segria promou 
el voluntariat 
i el teixit 
associatiu 
Una cinquantena de perso
nes van participar diumenge a 
la primera Trobada d'entitats 
"Aiamús en xarxa" amb diver
ses activitats intergeneracio
nals, organitzades amb la col
laboració de les entitats locals, 
el Consell Comarcal del Segria 
i I'Ajuntament deis Alamús. Va 
ser una de les accions que im
pulsa el Punt de Voluntariat del 
Segria dins el projecte "Viu l'as
sociacionisme !", que té per ob
jectiu promoure i donar suport 
a l'acció voluntaria i al teixit as
sociatiu deis municipis. 

nia, entre el4 i el 24 d'abril. Des
prés, el jurat valorara els espais 
proposats i en seleccionara tres. 
Entre el16 i el29 de maig, la ciu
tadania podra votar. Finalment, 
el dilluns 30 de maig, s'anuncia
ra la proposta més votada, que 
sera l'espai públic que portara el 
nom de Magdalena de Montclar. 
Cal recordar que, el divendres 
passat, Cervera va fer l'acte de 
desgreuge a les bruixes. 

LaFCACse 
suma ala 
concentració 
de la pagesia 
de 20 e a\ 
La Federació de Cooperatives 
Agraries de Catalunya (FCAC) se 
suma a la reivindicació a favor 
de la pagesia i les cooperatives 
en el marc dei"Manifest Agrari 
20M" i la concentració previs
ta a Madrid diumenge 20 de 
mar~. Així mateix, dona suport 
a les mobilitzacions que s'estan 
convocant arreu en defensa de 
la competitivitat de !'agricultu
ra i la ramaderia i per la super
vivencia d'un món rural viu. 
l.:'objectiu de la FCAC és posar 
en relleu la complicada situació 
que s'arrossega. 

Finalitzen les mi llores del 
ca mí d/ accés al nucli 
d/Hortoneda/ al Jussa· 
S' ha instal·lat un nou paviment i s'han 
construrt prop de 3 km de cunetes 
Conca de Dalt 
ACN 
El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural 
ha acabat les obres per millorar 
i adequar el camí d'accés al nucli 
d'Hortoneda, al terme municipal 
de Conca de Dalt (Pallars Jussa). 
Els treballs han consistit en col·lo
car nou paviment en tot el camí 
de 5 cm de gruix, a més de se
nyalització horitzontal i barreres 
de seguretat. Així mateix, s'han 
corregit desperfectes del ferm i 
s'ha millorat el drenatge existent, 
construint 2.913 metres de cune
tes d'aproximadament 1 metre 
d'amplada que són trepitjables i 
fan el camí més ample i perme
ten els pas de dos vehicles. Tam
bé s'han netejat, mercat i reperfi
lat cunetes de terra i nous passos 
laterals a camins velnals i s'han 
estabilitzat talussos on hi ha des
preniments de terres. 

El camí de Clavero! a Hortone
da té una longitud total de 8,56 
quilometres, i uneix aquests dos 
nuclis rurals. Aquest camí dona 
accés a les forests patrimonials 

FOTO: A. C./ El camí de Clavero! a Hortoneda, després de les millores 

Perauva (l-7074) i Boumort (L-
1031, CUP-20.2), incloses en zona 
PEIN i xa·rxa Natura 2000, i esta 
enclavat en una zona del Prepi
rineu i en zona de muntanya, que 
pateix les inclemencies del temps 
i del fred, de la neu i de les gela
des de l'hivern. 

Tot aixo dificulta el transit nor
mal i els serveis diaris de trans-

port escolar i deis velns, així com 
el transit turístic que genera l'ac
cés a la Reserva de Boumort, so
bretot a la tardor. 

Les obres, que van comen~ar 
al maig del 2021, ha estat execu
tades per !'empresa José Antonio 
Romero Polo, SAU, i han suposat 
una inversió total de 553.221,31 
euros. 

La síndica de greuges de la Seo recull 
un total de 72 atencions l'any 2021 
La síndica municipal de greuges 
de la Seu d'Urgell, Anna Marti, va 
presentar !'informe del 2021 que 
recull un total de 72 atencions 
(56 queixes i 16 consultes i asses
soraments). Es tracta de 23 quei
xes més respecte al 2020 quan en 
va recollir 33. La majoria estan 
relacionades amb els problemes 
de soroll, convivencia, via pública 
i serveis a les persones. Martí va 
dir que ha estat l'any que la sin
dicatura ha rebut més reclama
cions i ha destacat que moltes es 
concentren en l'area de servei a 
les persones (17 queixes). Pel que 
fa a la iniciativa de les actuacions, 
30 han estat presenta des per do
nes, 17 per homes, 15 per col·lec
tius i 10 per parelles. Per franges 
d'edat ressalta que 40 són de 
persones entre 18 i 55 anys; 31 
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de persones de més de 55 anys; 
i 1 de menys de 18 anys. Una al
tra dada a destacar és el ti pus de 

presentació: 51 han estat de ma
nera presencial, 12 per correu 
electronic i 9 pervia telefonica. 

.. 
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