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L’acte de commemoració del vintè aniversari de l’Escola Politècnica de la UdL.

SEGRE

S.E.

❘ LLEIDA ❘ L’Escola Politècnica Su-
perior de la Universitat de Llei-
da (UdL) té previst impartir a
partir del curs 2013-2014 una
doble titulació pionera d’engi-
nyeria de l’edificació amb la
University College de Dinamar-
ca, on aquesta carrera s’anome-
na Bachelor of Civil Enginee-
ring. Els estudiants dels dos cen-
tres tindran l’oportunitat d’es-
tudiar com a mínim un curs aca-
dèmic (deu mesos o dos semes-
tres) a l’altra universitat i obtin-
dre els dos títols.Aquest do-
ble grau serà impartit en anglès
tant a la UdL com a la univer-
sitat danesa.

El Politècnic i el Col·legi
d’Aparelladors,ArquitectesTèc-
nics i Enginyers d’Edificació de
Lleida presentaran públicament
divendres que ve aquesta titu-
lació, que com a objectiu pos-
sibilitar l’obtenció d’una sego-
na titulació en una universitat
estrangera i complementar la
formació per afrontar millor el
futur laboral.A més, aquesta
doble titulació segueix les di-
rectrius de l’espai europeu
d’educació superior que deter-
mina que els titulats universi-
taris han d’estar capacitats per
treballar a qualsevol país euro-
peu.

La UdL aposta per les dobles
titulacions als seus propis cen-
tres o amb universitats espanyo-

Doble titulació d’enginyeria de
l’edificació de la UdL ambDinamarca
Iniciativa pionera ambquè apartir del curs 2013-2014, els estudiants podran seguir com
amínim un curs a l’altra universitat || Totes les classes seran en anglès
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les o europees per atreure alum-
nes. En aquest sentit, com va
avançar aquest diari, la UdL
preveu posar en marxa un do-
ble grau d’enginyeria informà-
tica i administració i direcció
d’empreses, que serà pioner en
el sistema universitari públic de
Catalunya.

S’ha d’assenyalar que el grau
de la UdL que més s’ha vist

afectat per la crisi és precisa-
ment el d’enginyeria de l’edifi-
cació del Politècnic, que aquest
curs ha perdut un 45,76 per
cent d’estudiants de primer. En
concret, hi ha 32 matriculats,
davant dels 59 del curs passat.
Aquesta disminució es pot atri-
buir amb tota seguretat a la pa-
ràlisi actual del sector de la
construcció.

D’altra banda, el rector de la
UdL, Roberto Fernández, és des
d’ahir un dels vicepresidents de
la nova junta de l’Associació
Catalana d’Universitats Públi-
ques, que ara presideix el rec-
tor de l’Autònoma de Barcelo-
na, Ferran Sancho, en substitu-
ció del rector de la Universitat
Rovira iVirgili, Francesc Xavi-
er Grau.

L’híper de l’antic
Simago seguirà tancat
fins abans de l’estiu

COMERÇESTABLIMENTS

❘ LLEIDA ❘ L’hipermercat Esclat de
l’avinguda Catalunya (l’antic Si-
mago), tancat per reformes des
de principis del desembre pas-
sat coincidint amb l’estrena del
minihíper Esclat a Copa d’Or,
seguirà fora de servei almenys
tres o quatre mesos més. L’em-
presa tenia previst que el tanca-
ment es prolongués durant el
mínim temps possible, però una
portaveu de la cadena Bonpreu
va afirmar ahir que la reobertu-
ra “no serà tan immediata” com
havien previst. Va assegurar que
actualment encara estan treba-
llant en el projecte de reforma
de les instal·lacions, que són an-
tigues i necessiten més obres del
que s’havia plantejat inicialment.

La portaveu no va poder de-
tallar una data d’obertura, mal-
grat que va dir que, en tot cas,

esperen que sigui “abans de l’es-
tiu”.Així mateix, va indicar que
l’establiment podria reobrir amb
el nom Bonpreu en lloc d’Esclat,
encara que va destacar que la
decisió encara no està presa. El
minihíper Esclat de més de dos

mil metres quadrats de la zona
d’expansió de Copa d’Or va
obrir la primera setmana del
passat mes de desembre i va do-
nar feina a mig centenar de per-
sones.

La Paeria treu a concurs
la teleassistència, sense
la subvenció de l’Estat

BENESTARSOCIALTERCERAEDAT

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha tret a con-
curs el servei de teleassistèn-
cia domiciliària per a ancians
i persones dependents per un
import d’1.640.113 euros més
65.604 d’IVA. El termini de
presentació d’ofertes finalit-
za el pròxim dia 23 i l’adjudi-
cació serà per a dos anys, pror-
rogables fins a un màxim de
quatre. El regidor de Serveis
Personals, Josep Presseguer,
va recordar que l’ajuntament
assumeix ara el cost d’aquest
servei després que l’Estat ha-
gi deixat a zero als pressupos-
tos generals de l’Estat per a
aquest exercici la partida per
subvencionar aquest progra-
ma.

Presseguer va remarcar que,
malgrat no disposar de l’aju-
da estatal, tenen previst man-

tindre les mateixes condicions
als usuaris. Per exemple, la gra-
tuïtat per als més grans de 80
anys.A Lleida hi ha actual-
ment 2.353 beneficiaris del
programa, amb 1.650 termi-
nals.

Les condicions tècniques del
concurs precisen que l’1 de
març han d’estar instal·lats
1.670 terminals de teleassis-
tència, amb una previsió de
creixement de 160 a l’any fins
al 2016. Els usuaris seran pro-
posats pels serveis socials mu-
nicipals. Es tracta de persones
de més de 65 anys, gent amb
discapacitats reconegudes o
que tenen malalties degene-
ratives i/o invalidants. L’ob-
jectiu és detectar situacions
d’emergència i donar-hi una
resposta ràpida.
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l’Esclat Copa d’Or

L’Aliança confirma
que farà obres de
millora a l’edifici
En una reunió amb
els treballadors

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ El gerent de la clínica
de L’Aliança a Lleida, Carles
Tovar, va ratificar ahir en una
reunió amb la plantilla que
l’entitat abordarà obres demi-
llora a l’edifici.Assistents a
l’assemblea van explicar a
aquest diari que entre les ac-
tuacions previstes hi ha el
condicionament d’Urgències,
de la tercera planta i de la fa-
çana, encara que van precisar
queTovar no va concretar cap
calendari. Com va avançar
SEGRE, L’Aliança preveu in-
vertir un milió d’euros en la
clínica després de fusionar-se
amb Divina Pastora. L’entitat
també ha suprimit una vinte-
na de llocs de treball en els
últims mesos, bàsicament a
través de jubilacions antici-
pades.

L’ajuntament
jubila vuit
funcionaris de
més de 65 anys
Hi seguirà un dels que
superen aquesta edat

LABORAL

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Llei-
da va jubilar al final del 2012
vuit dels nou funcionaris que
es trobaven en situació de
prolongació del servei més
enllà dels 65 anys. La Gene-
ralitat va eliminar recentment
aquesta possibilitat tret d’ex-
cepcions justificades, ade-
quant-se a la normativa esta-
tal al respecte. En el cas de
l’ajuntament de Lleida, no-
més hi ha hagut un cas en què
l’ajuntament considera im-
prescindible que el funciona-
ri afectat segueixi al seu lloc
un any més, va explicar la re-
gidora responsable de Recur-
sos Humans, Sara Mestres.
“Al no poder convocar noves
places de funcionaris ha cal-
gut prolongar el seu servei,
perquè la seua tasca no la po-
dia assumir ningú més”, va
assenyalar la regidora.

Mestres va recordar que la
Paeria té limitada legalment
l’oferta de noves places i que
només n’ha pogut convocar
quatre de la Guàrdia Urbana.
Les bases d’aquesta convoca-
tòria, molt esperada per cen-
tenars de persones que aspi-
ren a una de les poques pla-
ces d’ocupació pública pre-
vistes convocades per a
aquest any, estan en procés
d’exposició pública després
de publicar-se als butlletins
oficials corresponents i el pro-
cés es posarà en marxa ben
aviat, va afirmar Mestres.


