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L'EMU canvia els estatuts per poder Condemnat a tres anys de presó per 
gestionar la zona blava i la grua. abusar de la seua fillastra de 6 anys. 
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ENSENYAMENT EQUIPAMENTS 

La Generalitat aprova a la fi la construcció de 
l'institut de Cappont per 6,9 milions d'euros 
Després degairebé dos decades de reivindicacions dels ve'ins i la comunitat educativa del barri 11 També 
a u cta l'amphacto de l'escola Comtes de Torregrossa a Alcarras per 2,1 milions 
S. E. 
1 LLEIDAI La Generalitat va anun
ciar ahir a la fila construcció del 
llargament reivindicat institut 
de Cappont per un import de 
6.957.471 euros. Va detallar que 
sera un centre de tres línies (tres 
classes per curs), pero no va con
cretar quan estar a enlles1it. En 
aquest sentit, el mes de gener 
passat el conseller d'Educació, 
Josep Gonzalez-Cambray, va 
afirmar que havien iniciat els 
tramits perque sigui una realitat 
"d'aquí a tres o quatre anys". 
Estara ubicat en un solar mu
nicipal situat al número 11 del 
carrer Riu Besos, entre el camp 
de futbol de l'Atletic Segre i el 
coHegi Frederic Godas, que la 
Paeria va cedir a la Generalitat. 
La cessió va ser aprovada al ple 
per unanirnitat al juny. 

Campanya perque 
les famílies 
acompanyin en la 
lectura els fills 
• La Fundació Bofill, 
a través del programa 
Lecxit, impulsa la cam
panya Les famílies, ali
ades de la lectura per 
contribuir al fet que es
coles, biblioteques i en
titats liderin accions que 
incrementin el potencial 
de les famílies de quart, 
cinque i sise de Primaria 
en l'acompanyament lec
tor deis fills. 

Fa gairebé dos decades que 
els vems de Cappont i la comu
nitat educativa de les tres es
coles d'Infantil i Primaria del 
barrí (Frederic Godas, Camps 
Elisis i Francesco Tonucci) re
clamen l'institut amb múltiples 
mobilitzacions, i el 2016 fins i 
tot van col·locar una primera 
pedra simbolica al solar. En 
l'actualitat, els estudiants dels 
tres collegis estan adscrits als 
instituts del Camp Escolar. Així 
mateix, el Parlament ha aprovat 
en diverses ocasions propostes 
per tirar-lo endavant, que no 
s'han materialitzat. L'última, 
el juny passat. 

El2019, alumnes i pares van 'construir' l'institut amb capses de cartró a tall de reivindicacló. 

Proposa en aquest sen
tit un model obert per mi
llorar les capacitats paren
tals en l'acompanyament 
lector i ofereix a tots els 
agents educatius coneixe
ments, recursos practics 
i espais formatius. La 
fundació alerta que hi ha 
"mig curs de diferencia" 
en competencia lectora a 
quart entre l'alumnat que 
té acompanyament lector 
familiar i el que no. 

L'alcalde, Miquel Pueyo, va 
afirmar que "pera Lleida és 
summament important" l'ins
titut de Cappon:t i va remarcar 

PARTITS PAERIA 

ADSCRIPCIO 

Els alumnes deis col·legis 
de Primaria de Cappont 
estan adscrits ara als 
instituts del Camp Escolar 

que "es tracta d'una reivindi
cació llargament acariciada 
pel barrí i la ciutat, que vam 
assumir el 2019 com un com
promís que era necessari tirar 
endavant". "Ens situem en l'ini-

El PSC veu ''insolit" no tenir 
el pressupost del 2023 
1 LLEIDA 1 El cap de l'oposició a 
la Paeria i primer secretari del 
PSC, Felix Larrosa, veu "inso
lit" que el govern municipal no 
hagi presentat encara el pressu
post del2023 i proposa invertir 
en polítiques socials, habitatge 
assequible, sostenibilitat i im
puls economic d'autonoms i pi
mes. Va plantejar resoldre "la 
brutícia dels carrers, la deixa
desa de l'espai públic i les caren
cies d'iHuminació". Va afirmar 
que ajudaran el govern en la se-

ua petició al Govern i a l'Estat 
per fer-se carrec de l'augment de 
la des pesa, pero va insta !'alcal
de a "generar entorns de confi
anr;a per buscar complicitats, 
i no dedicar-se d'una banda a 
veure que pot fer el PSC i per 
una latra a dir-li que és un partit 
populista i feixista". "Estem dis
posats a parlar sempre, només 
falta que !'alcalde em truqui", 
va apuntar. El govern munici
pal recorda que el pressupost 
es presenta al novembre. 

ci de la concreció de l'institut", 
va subratllar. El Govern tam
bé va anunciar la reivindicada 
ampliació de l'escola d'Infantil i 
Primaria Comtes de Torregros
sa d'Alcarras, per 2.198.615 eu
ros. Aquest centre va comenr;ar 
el curs amb gairebé cinc-cents 
alumnes i ha d'impartir das
ses als passadissos quan hi ha 
desdoblaments. El nivell de so
breocupació ronda actualment 
el vint per cent, igual que el de 
l'altre coHegi de la localitat, el 
Pare del Saladar, i l'institut, i 

SALUT CARRECS 

!'alcalde, Jordi Janés, va sol·li
citar fa setmanes una solució al 
departament d'Educació. 

·Aquestes dos construccions 
formen part de les vint-i-una 
que ahir va aprovar el Consell 
Executiu per a tot Catalunya, 
amb un pressupost global de 
98,3 milions i que permetran 
retirar quaranta-un moduls pre
fabricats. Educació també té en 
marxa obres en seixanta:cinc 
centres, amb una inversió de 
més de 700 milions prevista fins 
a l'any 2029. 

D'altra banda, el Con
sell Executiu va aprovar 
el decret pel qual s'esta
bleixen els currículums 
de nivell basic (A2) i 
avanr;at (C1 i C2) deis 
ensenyaments de re
gim especial que oferei
xen les Escoles Oficials 
d'Idiomes. 

Ellleidata Ramon Canal, nou director del 
CatSalut després de cessar Craywinckel 

Ramon Canal. 

1 LLEIDA 1 El Govern va nomenar 
ahir Ramon Canal com a nou 
director del Servei Catala de 
la Salut (CatSalut) en substitu
ció de Gemma Craywinckel. 
Nascut a la Pobla de Segur el 
1961, és llicenciat en Medicina 
per la Universitat Autonoma 
de Barcelona i diplomat en 
Gestió Hospitalaria per ESA
DE, entre altres títols, com 
el Programa de Doctorat en 
Salut Pública perla Universi
tat de Barcelona. Del2006 al 

2015, va ser director deis Ser
veis Medies del FC Barcelona 
i actualment era director de 
!'Oficina de la Comissió In
terinstitucional Nou Clínic de 
!'Hospital Clínic. A la Genera
litat, el 2006 va ser secretari 
general del departament de 
Presidencia, i, entre els anys 
2003 i 2006, secretari gene
ral del departament de Go
vernació i Administracions 
Públiques. També ha ocupat 
diversos car:r:ecs al CatSalut. 
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140 1 GUIA Cultura 
MÚSICA CONCERT 

Antonio Orozco 'aterra' amb 
!'Aviónica Tour a Balaguer 
El popular coach de 'La Voz', el S de novembre al pavelló Inpacsa 
11 ., h u un "' ~- entr anticiparles 
REDACCIÓ 
1 BALAGUER 1 A menys de tres set
manes del concert que oferira 
Antonio Orozco a Balaguer el 
5 de novembre, el popular can
tant barceloní ja ha venut unes 
3.000 entrades pera aquest no
va cita de !'Aviónica Tour. Es 
tracta de la seua gira més in
ternacional que ha fet fins ara. 

De fet, després d'actuar a la 
capital de la Noguera té pre
vist creuar l'Atlantic per fer 
dos concerts a Buenos Aires, 
un deis quals ja amb entrades 
esgotades. El mediatic coach 
del programa televisiu La Voz 
va publicar Aviónica -el dese 
album d'estudi- el novembre 
del2020. 

La primavera del 2021 va 
posar en marxa una gira, que 
va reprendre aquest estiu pas
sat amb mig centenar més de 
concerts. Arribara a Balaguer 
després d'actuar aquest dissab
te a la Tarraco Arena de Tarra
gona i el dia 29 a Valladolid. 
Després de tornar de la capital 
argentina, Orozco posara el 
colofó a aquest 2022 amb dos 
cites especials: el22 de novem
bre al WiZink Center de Ma
drid i 1'1 de desembre al Pala u 
Sant Jordi de Barcelona. 

L'artista va tardar cinc ~mys 
a crear Aviónica, un treball 
discografic que, com ell ma
teix explica, té "l'esperit ra
diant i positiu d'unes canr;:ons 
que conviden a aturar-se en les 

MÚSICA PRESENTACIÓ 

Antonio Orozco actuara el S de novembre a Balaguer. 

SUPERVENDES 

Amb més d'l,S milions de 
discos venuts, Orozco és 
un deis artistes més 
estimats del pop llatí 

coses que de veritat valen la 
pena". Aquest és el projecte 
més personal del cantant i, per 
aixo, ha volgut que la família 
sigui partícip d'alguns temes, 
com La Marea, que el seu fill 
va ajudar a produir. 

També inclou diferents es
tils, que passen del flamenc a 
alguns toes electronics, i també 

per les balades, un deis trets 
més característics deis inicis 
de l'artista. 

A més deis temes dell'últim 
disc, com Giran y van, Es tu 
vida o La nana del camino, 
el cantant de !'Hospitalet de 
Llobregat incloura al concert 
els grans exits que l'han con
vertit en un deis artistes més 
estimats del panorama musical 
espanyol. 

L'actuació a·Balaguer sera a 
les 22.30 h (obertura de portes 
del pavelló lnpacsa a les 20.00), 
sense teloners i amb !'entrada 
a 30 euros (despeses incloses) 
a codetickets.com o antonio
rozco.com. 

Cicle de tardor de Torrelameu, 
amb 4 concerts de 'proximitat' 
1 LLEIDA 1 Torrelameu va presen
tar ahir a la diputació de Llei
da la vuitena edició del cicle 
musical de tardor, amb quatre 
concerts de proximitat, prota
gonitzats per músics de Ponent 
i amb diversitat d'estils. El pro
grama comenr;:ara aquest dis
sabte al local de l'ajuntament 
amb l'actuació de Los de Po
nent, "un grup de nou amics, 
cantants i músics, que volem 
interpretar música en cataHt", 
va explicar Gerard Riu, un dels 
components d'aquesta forma
ció i director artístic del cicle 
musical. 

Les tres següents cites se 
celebraran a l'església parro
quial. El 5 de novembre ac
tuara. el pianista lleidata An
toni Tolmos, amb l'espectacle 
Boleros i canfons d'amor. El 
19 de novembre sera el torn 
del Trio Decor, amb !'historie 

Caries Comes, Jordi Verdú i Gerard Riu van presentar ah ir el cicle. 

professor del Conservatori de 
Lleida Lluís Paya al capdavant. 
Tancaran el cicle el día 3 de 
desembre les veus d'infants i 
joves de Torrelameu a Un Na-

dal esbojarrat. El diputat pro
vincial Jordi Verdú i l'alcalde, 
Caries Comes, van destacar el 
caracter obert deis concerts, 
"per a veins i gent de fora". 
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INSTITUCIONS UNIVERSITAT 

La Societat Catalana 
de Sociolingüística, 
'presidida' per la Udl 
1 LLEIDA 1 Maria Sabaté Dal
mau, professora del depar
tament d'Angles i Lingüística 
de la Universitat de Lleida 
(UdL), és la primera dona a 
presidir la Societat Catalana 
de Sociolingüística (SOCS), 
filial de l'Institut d'Estudis 
Catalans. L'assemblea de la 
SOCS va aprovar recentment 
per unanimitat la seua can
didatura i la d'AveHí Flors 
Mas, professor de la UB, com 
a nou secretari pera un man
dat de tres anys. 

Doctora en Filología An
glesa i Germanística per la 
Universitat Autónoma de 
Barcelona i master en An
tropología Lingüística per 
la Universitat de Toronto 
(Canada), Sabaté havia es
tat vocal i secretaria de la 
SOCS. Les seues línies d'ih
vestigació inclouen la socio
lingüística de la migra ció i de 
l'angles coma llengua franca 
en l'ambit universitari, i !'an
tropología lingüística i !'et
nografía crítica en contextos 

CINE 

El documental 
'Defensores' 
inaugura avui el 
SomCinema 
El festival, amb 58 
films fins diumenge 

1 LLEIDA 1 Elllargmetratge 
documental Defensores, 
dirigit per l'associació 
barcelonina CoHectiu Ta
ra-Cultura Audiovisual i 
Pensament Social, inaugu
rara avui a les 19.00 hores 
a l'auditori del campus de 
la Universitat de Lleida a 
Cappont la tretzena edició 
del festival Som Cinema 
de Lleida. El film, fora de 
concurs, relata les amena
ces que pateixen els drets 
sexuals i reproductius en 
els temps actuals de crísi 
económica, social i politi
ca per part deis grups fo
namentalistes i d'extrema 
dreta. 

El festival exhibira fins 
diumenge vinent cinquan
ta-vuit produccions en di
ferents formats. Les prime
res ja podran veure's avui a 
les 16.15 hores a Ilerna, al 
carrer la Palma, en una ses
sió dedicada a curtmetrat
ges d'aquest centre forma
tiu. La jornada culminara 
a les 22.00 al Beat Cafe & 
Soul amb el documental 
musical Material Sirles. 

Maria Sabaté Dalmau. 

multilingües transnacionals i 
de desigualtat social. 

Aquesta professora de la 
UdL pretén "continuar treba
llant perque la SOCS es con
solidi com un espai i punt de 
trobada per seguir reflexio
nant sobre la sociolingüística 
catalana, amb un equip salid 
i plural amb un gran com
prornís disciplinari". Sabaté 
també vol potenciar l'ús de 
les xarxes socials i del mapa 
interactiu de sociolingüística 
catalana. 

ACTIVITATS 

Mes deis jocs 
de taula, a 
Abacus Lleida 
1 LLEIDA 1 Durant tot el mes 
d'octubre, la cooperativa 
Abacus ofereix un 10 per 
cent de descompte en jocs 
de taula i organitza un cen
tenar d'activitats a les qua
ranta-vuit botigues de Ca
talunya, Valencia i les Ba
lears. La de Lleida acollira 
dissabte vinent a les 12.00 
un taller de jocs infantils, a 
carrec de la firma francesa 
especialitzada Djeco. 

ART 

~artista Pujol Grau 
cedeix a I'Arxiu del 
Pallars Jussa obres 
1 TREMP 1 L'artista Joaquim 
Pujo! Grau (Barcelona, 
1938) va cedir divendres 
passat 26 obres a l'Arxiu 
Comarcal del Pallars Jus
sa, entre les quals un dibuix 
de gran format en tecni
ca frottage del campanar 
de Tremp, de 1962. Pujo! 
Grau, vinculat a aquesta lo
calitat, on va naixer la seua 
esposa, va dipositar també 
un conjunt de 25 originals 
d'un bloc d'apunts en llapis 
sobre paper de )'epoca. 
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