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COMARQUES

ENSENYAMENT INICIATIVES

Tàrrega, primera subseu de
formació contínua de la UdL
Per al curs vinent ja s’han programat dos cursos || El consistori
cedeix les instal·lacions de l’Escola de Sobreestants
SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega tindrà la pri·
mera subseu del Centre de For·
mació Contínua (CFC) de la
Universitat de Lleida (UdL) a
partir del proper mes de setem·
bre, des d’on s’oferiran cursos
als veïns de la ciutat i dels mu·
nicipis de la zona. El rector de
la UdL, Roberto Fernández, i
l’alcaldessa, Rosa Maria Pere·
lló, van firmar ahir un conve·
ni de col·laboració a la sala de
plens del consistori. Fernández
va posar de relleu l’aposta de
la UdL per la formació contí·
nua dels seus graduats, a fi de
revertir en el capital humà del
territori. Per la seua part, Pere·
lló va celebrar aquesta inicia·
tiva de la UdL “per atansar el
coneixement a la ciutat”. En
aquest sentit, la primera edil
va recordar que “Tàrrega des·
taca per la seua àmplia oferta
formativa”.
Per poder dur a terme els
cursos, el consistori, després
d’un acord amb la Generali·
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COMERÇ MOBILITAT

La Seu regalarà tiquets de
mitja hora a la zona blava
C.SANS

❘ LA SEU ❘ La Seu d’Urgell re·
galarà tiquets de trenta mi·
nuts d’estacionament gratis
a la zona blava als qui facin
compres o consumicions als
establiments que participen
en una nova campanya per
impulsar el comerç, que s’ini·
ciarà l’1 d’agost i durarà fins
al febrer del 2019. L’ajunta·
ment comprarà a Saba, con·

cessionària de l’aparcament
de pagament, 5.000 hores de
zona blava al seu preu actual,
0,80 euros; mentre que l’em·
presa aportarà 5.000 hores
més sense cost. El consistori
distribuirà aquestes 10.000
hores en tiquets de mitja ho·
ra entre els comerciants a
10 cèntims cada un perquè
aquests els entreguin als seus
clients.

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Els Pallars reclamen ja
la millora de Comiols
Fernández i Perelló, ahir durant la firma del conveni.

tat, cedirà a la UdL les instal·
lacions de l’Escola de Sobrees·
tants. L’acord té una vigència
inicial de quatre anys renova·
bles i preveu organitzar uns
quatre cursos per trimestre.
Per al setembre vinent ja hi ha
dos formacions programades
amb el suport de la Diputació,

una d’especialitzada en la con·
tractació de les administraci·
ons públiques i una altra que
tractarà sobre les oportunitats
del nou model turístic mundial.
Des de la UdL van avançar
que treballen amb altres mu·
nicipis per obrir noves subseus
de formació contínua.

❘ LLEIDA ❘ Els consells comar·
cals del Jussà i del Sobirà
reclamen que s’executi ja la
millora del port de Comiols
amb diversos túnels i viaduc·
tes, una de les 19 alternatives
que contempla la Generalitat
per a la millora dels acces·
sos al Pirineu (vegeu SEGRE
de dilluns). El president del
Jussà, Constante Aranda,

va explicar que el projecte
per a aquesta actuació ja està
elaborat. Aranda va assegu·
rar que en els propers dies es
convocarà una reunió entre
els consells per debatre tots
els projectes. El president del
Sobirà, Carles Isús, va apun·
tar que a aquesta intervenció
només és necessari que se li
adjudiqui un pressupost.

