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Tot iqueelgovernesvacompro-
metre a no tocar els preus de la
universitat i havia dit que ni tan
solsapujaria l’IPC,el cursvinent
les carreres d’enginyeria costa-
ran un 10,55% més. I és que el
decretdepreusperalcurs2013-
2014 amagava una sorpresa: el
canvi de categoria de totes les
enginyeries, que han passat a
formarpartdelgrupd’estudisals
quals s’aplica l’anomenat coefi-

Lesenginyeriescanvien
decategoriaila
matrículapujaun10%
L’augment s’aplicamalgrat la congelació promesa pel Govern

tat, classes de laboratori i ac-
tivitats en grups reduïtsque en-
careixen el cost. Aquesta puja-
da de preu suposarà que cada
crèdit costi 39,53 euros, gai-
rebé 4 euros més que fins ara.

Desdel2012,elpreudelscrè-
dits a Catalunya no és elmateix
per a tothom. L’estudiant ha de
pagar per cada crèdit en què es
matricula per primera vegada
una quantitat que es vincula
amb el seu nivell de renda.

cientd’estructuradocentC,com
MedicinaoVeterinària,quanfins
arapertanyienalgrupB.Així,37
titulacions,el24%del total, can-
viendenivell de caraal cursque
ve i sesituena la franjadepreus
més alta. Això afecta totes les
enginyeries i també Ciències i
Tecnologies de la Comunicació.

La secretaria d’Universitats i
Recerca justifica aquestamodi-
ficació pel fet que són estudis
ambalts grausd’experimentali-

ConveniDiputació-Fecom
per la innovaciócomercial
REDACCIÓ. LLEIDA

Diputació i Fecom van signar
ahir un conveni per a la promo-
ció del pla per a la innovació i
competitivitat comercial Som
empresa, som comerç.

ElPPvolque l’avinguda
delSecàsiguiZona30
REDACCIÓ. LLEIDA

El Grupmunicipal del PPdurà a
Urbanismeunapropostaperquè
l’Avinguda de Sant Pere sigui
Zona 30 i accessible a les per-
sones amb mobilitat reduïda.

MociódeCiU endefensa
de l’esportbase iamateur
REDACCIÓ. LLEIDA

ElGrupmunicipaldeCiUalaPa-
eriapresentaràunamocióende-
fensa de l’esport de base i ama-
teur català, desprésde lesactu-
acionsde la InspecciódeTreball.

SALVADORMIRET(ACN). LLEIDA

La setmana vinent està previst
quecomencin lesobresdecons-
trucció dels 19 pisos socials a
l’antic Seminari de Lleida desti-
nats a persones que han estat
desnonades.

Aquests dies voluntaris de la
Plataformad’Afectats per laHi-
poteca (PAH) de la capital del
Segriàestancol·laboranten l’en-
derroc previ i en la retirada de
mobles,pecesdemetall id’altres
objectesquehihaa l’alade l’an-
tic Seminari que ha d’acollir els

habitatgessocialspertalquepu-
guin començar-hi les obres. En-
tre aquestsvoluntaris hi ha per-
sones que s’han quedat sense
casa i que, per tant, són candi-
dates a ocupar un d’aquests pi-
sos.

EL BISBAT DE LLEIDA PROMOU
LA INICIATIVA

El Bisbat de Lleida, promo-
torde la iniciativa,confiaque les
primeresfamíliess’hipuguin ins-
tal·lar el segon semestre del
2014.

Desnonatsnetegenels
pisosonesperenviure
En total, el Bisbat oferirà 19 habitatges socials

Alguns dels voluntaris que col·laboren en les tasques de buidatge interior

SALVADOR MIRET (ACN)

Elcomerç,preocupatper
sialPlas’obreun ‘outlet’
La Fecom critica que pot provocarmés competència

ACN. LLEIDA

a Federació Provincial d’Em-
presaris del Comerç de Lleida
(FECOM), que agrupa la major
part de comerciants del territori
de Lleida, es va manifestar ahir
preocupada per la posició de
l’Ajuntament de Lleida de facili-
tar als organitzadors del Rec
Stores una localització fixa per
fer un outlet permanent al Mer-
cat del Pla.

En aquest sentit, des de la ma
teixa Fecom es lamenta l’ac-
titudmostradaper l’Ajuntament
de la capital lleidatana, i consi-
deraqueen comptesd’ajudar al
sector de la moda i els establi-
ments multimarc, ‘’provoquen
una major competència forana,
amb una activitat que no deixa
deserunabocadordeproductes
low cost’’.

PUBLICITAT

Noves
tecnologies al
CAPdeFerran
REDACCIÓ. LLEIDA

ElCAPRambla FerrandeLleida
aposta per la inclusió de les no-
ves tecnologies enel campde la
salut. Elcentreportaatermedes
del 2011diversesaccionsdeco-
municació basades en l’apli-
cació de lesTIC i l’ús de les xar-
xes socials.

Ara, el centre ha decidit do-
nar un pas més i oferir la possi-
bilitat de portar a terme tràmits
en línia a través del seu bloc.

9consistoris
més a l’estalvi
energètic
REDACCIÓ. LLEIDA

LaDiputaciódeLleidasumamés
ajuntaments del Pacte dels Al-
caldes a l’estalvi i l’eficiència
energètica. S’han afegit 9 ajun-
taments més a la seixantena de
consistorisquevansol·licitar les
subvencionsen la1aconvocatò-
riaperelaborarelsPlansd’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) La
corporació assumeix la meitat
del costde l’elaboraciódelplans
i els consistoris l’altre 50%.
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