LLEIDA 05

BONDIA
DIJOUS, 18 DE JULIOL DEL 2013

Lesenginyeriescanvien
decategoriaila
matrículapujaun10%
L’augment s’aplica malgrat la congelació promesa pel Govern
AGÈNCIES. BARCELONA

Tot i que el govern esva comprometre a no tocar els preus de la
universitat i havia dit que ni tan
sols apujaria l’IPC, el cursvinent
les carreres d’enginyeria costaran un 10,55% més. I és que el
decret de preus per al curs 20132014 amagava una sorpresa: el
canvi de categoria de totes les
enginyeries, que han passat a
formar part del grup d’estudis als
quals s’aplica l’anomenat coefi-

cient d’estructura docent C, com
Medicina oVeterinària, quan fins
ara pertanyien al grup B. Així, 37
titulacions, el 24% del total, canvien de nivell de cara al curs que
ve i se situen a la franja de preus
més alta. Això afecta totes les
enginyeries i també Ciències i
Tecnologies de la Comunicació.
La secretaria d’Universitats i
Recerca justifica aquesta modificació pel fet que són estudis
amb alts graus d’experimentali-

tat, classes de laboratori i activitats en grups reduïtsque encareixen el cost. Aquesta pujada de preu suposarà que cada
crèdit costi 39,53 euros, gairebé 4 euros més que fins ara.
Des del 2012, el preu dels crèdits a Catalunya no és el mateix
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.

Conveni Diputació-Fecom El PPvol que l’avinguda
per la innovació comercial del Secà sigui Zona 30

Moció de CiU en defensa
de l’esport base i amateur
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Diputació i Fecom van signar
ahir un conveni per a la promoció del pla per a la innovació i
competitivitat comercial Som
empresa, som comerç.

El Grup municipal del PP durà a
Urbanisme una proposta perquè
l’Avinguda de Sant Pere sigui
Zona 30 i accessible a les persones amb mobilitat reduïda.

El Grup municipal de CiU a la Paeria presentarà una moció en defensa de l’esport de base i amateur català, després de les actuacions de la Inspecció deTreball.

El comerç, preocupat per
si al Pla s’obre un ‘outlet’
La Fecom critica que pot provocar més competència
ACN. LLEIDA

a Federació Provincial d’Empresaris 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 facilitar als organitzadors del Rec
Stores una localització fixa per
fer un outlet permanent al Mercat del Pla.

En aquest sentit, des de la ma
teixa Fecom es lamenta l’actitud mostrada per l’Ajuntament
de la capital lleidatana, i considera que en comptes d’ajudar al
sector de la moda i els establiments multimarc, ‘’provoquen
una major competència forana,
amb una activitat que no deixa
de ser un abocador de productes
low cost’’.

Noves
9 consistoris
tecnologies al més a l’estalvi
CAP de Ferran energètic
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El CAP Rambla Ferran de Lleida
aposta per la inclusió de les noves tecnologies en el camp de la
salut. El centre porta a terme des
del 2011 diverses accions de comunicació basades en l’aplicació de les TIC i l’ús de les xarxes socials.
Ara, el centre ha decidit donar un pas més i oferir la possibilitat de portar a terme tràmits
en línia a través del seu bloc.

La Diputació de Lleida suma més
ajuntaments del Pacte dels Alcaldes a l’estalvi i l’eficiència
energètica. S’han afegit 9 ajuntaments més a la seixantena de
consistoris quevan sol·licitar les
subvencions en la 1a convocatòria per elaborar els Plans d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) La
corporació assumeix la meitat
del cost de l’elaboració del plans
i els consistoris l’altre 50%.

PUBLICITAT

SALVADOR MIRET (ACN)

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

Desnonats netegen els
pisos on esperen viure
En total, el Bisbat oferirà 19 habitatges socials
SALVADOR MIRET (ACN). LLEIDA

La setmana vinent està previst
que comencin les obres de construcció dels 19 pisos socials a
l’antic Seminari de Lleida destinats a persones que han estat
desnonades.
Aquests dies voluntaris de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la capital del
Segrià estan col·laborant en l’enderroc previ i en la retirada de
mobles, peces de metall i d’altres
objectes que hi ha a l’ala de l’antic Seminari que ha d’acollir els

habitatges socials per tal que puguin començar-hi les obres. Entre aquests voluntaris hi ha persones que s’han quedat sense
casa i que, per tant, són candidates a ocupar un d’aquests pisos.
EL BISBAT DE LLEIDA PROMOU
LA INICIATIVA

El Bisbat de Lleida, promotor de la iniciativa, confia que les
primeres famílies s’hi puguin instal·lar el segon semestre del
2014.

