
L’activitat del Centre de Nor-
malització Lingüística (CNL) 
de Lleida durant l’any 2009 va 
estar marcada per un augment  

de les inscripcions als cursos. 
Aquest augment va ser d’un 
18% dels inscrits, amb 792 ins-
cripcions més que el 2008. El 
creixement és superior al de 
Catalunya, on l’increment va 

ser del 13,5%.
Destaca el percentatge de 

persones nascudes fora de 
Catalunya que es van inscriu-
re als cursos dels nivell ele-
mental (un 95,6%), intermedi 
(un 37,6%) i de suficiència (un 

25%). Hi va haver un incre-
ment del nombre de parelles 
lingüístiques participants en 
el programa Voluntariat per la 

llengua, que van augmentar un 
17,3%. 

El president del consell del 
CNL de Lleida, Xavier Macià, 
va afirmar que el foment del 

català a través d’associacions, 
les parelles lingüístiques o les 
aules d’acolliment “han per-
mès una millor adaptació dels 

immigrants o evitar l’aparició 
de conflictes socials per la crisi 

econòmica”. 
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ENSURT A L’ARNAU. Un conat d’incendi va pro-
vocar ahir a la matinada un ensurt a l’Arnau de 
Vilanova. Va ser a la sala de bombes hidràuliques. 
Hi van participar 4 dotacions dels Bombers.

LLIBRE. Editen el darrer treball de Romà Sol i Carme 
Torres dedicat al Beat Francesc Castelló. Sol i Torres 
van morir recentment. Es titula ‘Francesc Castelló i 
Aleu, màrtir de Crist’.

PSC. La senadora del PSC per Lleida, Maria Bur-
guès, ha presentat una moció per aplicar de forma 
transversal polítiques de discapacitat i demana que 
s’adapti també el Pacte Educatiu.

Indra va ser, ara fa quatre anys, 
la primera empresa que es va 
instal·lar al Parc Científic de 

Lleida. Aquesta firma és la 

multinacional número 1 a l’Es-

tat i de les primeres a Europa 
en l’àmbit de les tecnologies 
de la Informació. A Lleida, al 
del So"ware Labs hi treballen 

130 professionals, un 83% dels 
quals provenen de la Universi-
tat de Lleida. En els tres últims 

anys, 32 alumnes han estat be-
cats per Indra, 56 professionals 
han realitzat les seves pràc-
tiques a través del Pla Junior 
i s’han dut a terme més de 20 
projectes de final de carrera

 La UdL i Indra van conso-
lidar ahir la seva col·laboració 
en activitats d’investigació, 
desenvolupament i innovació 
en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comuni-
cació. Així ho recull el conveni 
marc signat entre el rector de 
la UdLl, Joan Viñas; el director 
general d’Indra, Santiago Rou-
ra; i el director d’Indra So"wa-
re Labs, Santiago Escribano. 
Roura va visitar ahir les instal-
lacions de Lleida acompanyat 
de l’alcalde, Àngel Ros. 

Entre altres, s’han desenvo-
lupat càtedres com, per exem-
ple, el headmouse, un ratolí que 
es mou seguint els moviments 
de la persona a través de la mi-
rada i del reconeixement facial. 
Ara es preveu seguir desenvo-
lupant programes de recerca i 
innovació. 

Un 83% dels empleats 
d’Indra són de la UdL
L’empresa de tecnologies de l’informació va ser la primera 
a instal.lar-se al Parc de Gardeny, on hi té 130 treballadors 
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FORMACIÓ I EMPRESES, DE LA MÀ

Santiago Roura i Àngel Ros, ahir a les instal.lacions d’Indra

HERMÍNIA SIRVENT/PAERIA

Creix l’interès per aprendre 
català a la demarcació

UN 18% MÉS D’INSCRITS AL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
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Un moment de la presentació dels resultats 

EDUARD GARCIA/ACN

Els treballadors de l’ONCE a Lleida van denunciar ahir que 
l’empresa vol tancar sis quioscos a la demarcació. Per això, ahir 
es van manifestar al migdia davant la Subdelegació del Govern 
espanyol. 

LAURA CORTÉS/ACN

Denuncien que l’ONCE vol 
tancar sis quioscos a Lleida

El 2009 el Punt de Trobada de 
Lleida va atendre un total de 
60 famílies, mentre que l’any 
2008 van ser 45. Així, ho va 
explicar la secretària de Polí-
tiques Familiars del Departa-
ment d’Acció Social, Carme 

Porta, durant la visita que va 
fer ahir a les instal·lacions del 
servei.  El Punt de Trobada de 
Lleida està destinat a atendre 
i prevenir, en un lloc neutral 
i transitori, la problemàtica 
que sorgeix en els processos 
de conflictivitat familiar. Fun-
ciona des del 2005. 

ATENCIONS AL PUNT DE TROBADA

60 casos de conflictes 
familiars l’any passat 
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PROTESTA LABORAL

CONSELL NACIONAL DE CULTURA I LES ARTS

Un equip del Consell Naci-
onal de la Cultura i les Arts 
(CoNCA) va presentar ahir a 
l’Arxiu Històric de Lleida el 
nou sistema d’ajuts 2010 en 

el marc d’una ronda de visi-
tes explicatives arreu del país 
per atendre les consultes del 
sector. La presentació va reu-
nir una trentena de creadors i 
associacions de les comarques 
de Ponent. 

Ajudes per als creadors culturals
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A LOGRONYO

La presidenta del PP de Lleida, 
Dolors López, participarà avui 
en la Unió Intermunicipal Po-
pular que se celebrarà fins 

demà a Logronyo. López, que 
és la representant de Catalunya 
del PP, intervindrà com a po-
nent en la taula que tractarà 
sobre els nous reptes i compro-
misos amb els ciutadans. 

López participa 
en un acte estatal 
del Partit Popular
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