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Del minut 18:36 al 20:36 

VI edició dels Premis E2, Escola d’Emprenedors 
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LA MAÑANA informava ahir que 
l’Ajuntament de Lleida està es-
tudiant posar semàfors en una 
cruïlla conflictiva –l’economia 
no permet la construcció de la 
rotonda adient–, on hi fan cap 
els carrers Juneda i Palauet i les 
avingudes de les Garrigues i de 
Flix, al barri de la Bordeta. La no-
tícia hauria de ser ben rebuda 
per tothom, però no. Al Facebo-
ok, ja hi havia algú descontent 
per la possible pèrdua de clients 
dels planxistes.

RUM-RUM 
| Montse Torres
@torressarri|

El que no 
hem vist
Aquest octubre que ja s’acaba ha 
resultat un mes convuls. Durant 
els darrers dies hem vist moltes 
coses, algunes que segurament 
ens hauríem estimat més no ha-
ver de veure, com la sentència 
del Procés, els greus aldarulls 
que la van seguir o els efectes 
dels aiguats a les Garrigues i a la 
Conca de Barberà. Malgrat això, 
el que sembla més significatiu 
és, precisament, allò que no hem 
vist. I no parlo del Barça-Ma-
drid del dia 26. No hem vist, per 
exemple, a Pedro Sánchez visitar 
cap comarca catalana després de 
les pluges i les seves greus conse-
qüències, amb morts i desapare-
guts. Un fet especialment greu si 
tenim en compte que Sánchez sí 
que va visitar (tal com li corres-

pon a un president del Govern) el 
passat setembre Alacant i Múrcia 
on es van patir uns fets similars. 
Aleshores, Sánchez va sobrevolar 
en helicòpter les zones afectades 
per la gota freda. Però un mes i 
mig després no ho deu conside-
rar necessari. Una altra cosa que 
no hem vist durant aquestes set-
manes convulses és una troba-
da Estat-Generalitat per parlar 
dels greus aldarulls en diferents 
ciutats catalanes després de la 
sentència del Procés. Es veu que 
Sánchez tampoc ho troba impor-
tant. Pocs dies abans de l’inici 
d’una nova campanya electoral 
els moviments del president del 
govern espanyol resulten signifi-
catius i clarificadors, però també 
inexcusables. 

No hem vist 
Pedro Sánchez a 
Catalunya després 
de les fortes pluges

D’AQUÍ I D’ALLÀ

El CaixaFòrum va acollir ahir la 
sisena edició del lliurament 
dels Premis E2, Escola d’Em-

prenedors organitzats per Glo-
balleida i, els Serveis Territorials 
del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya a Llei-
da, acte al que han assistit més de 
225 alumnes. 

La jornada ha comptat amb 
el  Taller-inspiració Creativi-
tat per a la vida i els negocis! 
Aprenem?, a càrrec de Raquel 
Cánovas, consultora certificada 
en la resolució creativa de pro-
blemes. El programa E2 Esco-
la d’Emprenedors pel foment 
de l’emprenedoria, en el 2018 
va  oferir 112 activitats amb les  
què han rebut formació 3.347 
alumnes i 47 professors de 38 
centres educatius del territori. 

En 2019 i a data 30 de setem-
bre s’han fet 82 activitats en las 
que han rebut formació 2.700 
alumnes i 47 professors de 29 
centres educatius. En aquesta 
sisena edició els centres par-
ticipants han estat, el Col·le-
gi Episcopal de Lleida; La Salle 
Mollerussa; Fedac Lleida; Iler-
na; l’INS Escola del Treball i l’INS 

Alfons Costafreda de Tàrrega, 
que han presentat 26 projectes 
de les etapes de primària, se-
cundària obligatòria i postobli-
gatòria i, d’aquests 10 han estat 
els finalistes que s’han presen-
tat al públic assistent.

Els premis estan estructurats 
en 6 categories i han avaluat cri-
teris com la innovació, la recer-
ca, la interacció amb l’entorn, el 
projecte de centre o la viabilitat 
del projecte i tenen una dotació 
total de 6.000 euros. D’entre els 
premiats, 3 projectes de CFGM 
i 4 de CFGS seran proposats pel 
Departament d’Ensenyament 
i Globalleida per participar a la 
Final Catalana dels premis Mi-
llor projecte d’emprenedoria a 
la FP de Catalunya, que se cele-
brarà a finals d’any a Barcelona.

Globalleida i Educació 
lliuren els guardons de 
l’Escola d’Emprenedors

FOTO: Globalleida

El 2018 van 
rebre formació 
3.347 alumnes 
i 47 professors 
de 28 centres
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Francesc Pardo 
Bisbe de Girona

Juan Ramon       
Rodríguez Poo 
President de l’INE

Carmen Calvo 
Vicepresidenta del 
Govern en funcions 

Ha demanat l’alliberament dels 
presos independentistes: “La mi-
sericòrdia no va contra la justícia 
(...) la humanitza, i és la màxima ex-
pressió de la saviesa”. 

L’anunci que l’INE utilitzarà les da-
des de mòbils de ciutadans per tal 
d’esdudiar-ne la mobilitat durant 
vuit dies, és si més no, discutible 
pel que fa a la protecció de dades.

Com ahir, torna a quedar retrata-
da. I és que no es pot afirmar que 
demanarà explicacions al Govern 
belga si no lliura Puigdemont a Es-
panya. I la separació de poders?

|
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El Santander demana més de 12.000 
euros de multa a activistes de la PAH.

p. 10
El pare del nadó agredit, a judici  
per pegar a la mare.

p. 11

Ballespí mostra la falta de cultius de porros al seu hort familiar a la partida de rufea.

AmADo forrollA

maria marquèS
❘ llEiDA ❘ Titulars de quatre parcel·
les amb un total de 400 m², que 
la Paeria lloga a la partida de 
Rufea per a qui vulgui tenir un 
hort per a consum propi, denun·
cien la “inacció” de l’ajuntament 
després d’haver patit diversos 
robatoris en els seus cultius. 
“Fa dos setmanes ens van fur·
tar fins a 40 quilos de tomates 
i dilluns passat ens vam trobar 
amb sis quilos menys de pebrots 
i que ens havien arrancat una 
desena d’enciams, a més d’apis 
i porros”, va afirmar ahir Benet 
Ballespí que, juntament amb el 
seu germà, conrea en aquestes 
quatre parcel·les municipals des 
de fa tres anys.

Va explicar que “és habitual 
que de tant en tant falti alguna 
hortalissa” i que “entre els ar·
rendataris ho comentem”, però 
que “això d’aquests últims dies 
no havia succeït mai”, encara 
que va desconèixer si a altres 
titulars també els havien robat 
recentment. 

“No ens importa tant el valor 
material que hem perdut, sinó 
que el departament encarregat 
de la Paeria dels horts no s’hagi 
interessat ni el més mínim en 
el que succeeix després d’ha·
ver·ho denunciat”, va afirmar, 
i va afegir sentir·se “impotent 
perquè qui hauria d’actuar en 
fa cas omís”. Davant d’aquesta 
situació, no va descartar dei·
xar de conrear als terrenys, en 
els quals té maduixes, espinacs, 
patates, tomates, enciams, car·
bassons, cebes, porros, pastana·
gues, pebrots, mongetes, bròco·
lis, coliflors i bledes.

Per la seua part, l’ajuntament 
va dir que sempre avisa la Guàr·

Horts urbans arrasats
Titulars de quatre de les parcel·les que la Paeria lloga a la partida de Rufea denuncien robatoris 
de fins a 40 quilos de tomates || L’ajuntament assegura que avisa la Urbana quan hi ha furts

horta medi ambient

dia Urbana quan detecten que 
hi ha furts, que majoritàriament 
són petits, encara que alguna 
vegada s’han registrat grans 
robatoris. Va afegir que dilluns 
va rebre l’avís que la tanca 
estava tallada i ja ha ordenat 
arreglar·la.

La Paeria compta amb ter·
renys a Rufea que lloga per a 
horts familiars, unes parcel·les 
de 100 metres quadrats que per·
meten el cultiu d’hortalisses per 
a l’autoconsum. El contracte és 

per quatre anys, prorrogable, 
i el cànon és de 150 euros a 
l’any. En aquest sentit, Balles·
pí va afirmar que “és una molt 
bona oferta”.

El projecte, que té una reco·
neguda funció social, educativa, 
lúdica i de benestar personal, 
pretén sensibilitzar sobre els va·
lors de l’Horta i els sistemes de 
producció agraris respectuosos 
amb el medi ambient. Els horts 
estan gestionats directament 
per la Paeria, que s’encarrega 

del manteniment i organitza ac·
tivitats de formació i trobades 
entre els hortolans. Segons Ba·
llespí, de les més de cent parcel·
les que hi ha disponibles, només 
estan arrendades la meitat.

El mes d’agost passat, la 
Paeria va anunciar que a la tar·
dor trauria a concurs 55 hec·
tàrees de finques municipals a 
Rufea per destinar·les a pastura 
per a ovelles, a fi de mantenir 
l’entorn, eliminar la vegetació i 
evitar possibles incendis.

Premis a set centres per 
projectes de negoci

formació empresa

els guanyadors i accèssits dels premis e2, amb les autoritats de la Paeria, educació i globaLleida.

❘ llEiDA ❘ Educació i GlobaLleida 
van entregar ahir els premis E2 
Escola d’Emprenedors a projec·
tes que impulsen l’emprenedoria 
entre els alumnes. Hi va haver 
set premis i tres accèssits entre 
un total de 26 iniciatives presen·
tades per estudiants de totes les 
edats. En Infantil i Primària es 
van premiar projectes de les es·
coles Fedac, La Salle Mollerusa 
i Episcopal; en la de cicles for·
matius de grau mitjà, La Salle 
Mollerusa i Ilerna, i l’accèssit, a 

l’Escola del Treball. En els cicles 
de grau superior van guanyar 
Ilerna i l’Escola del Treball, i els 
accèssits van ser per a l’Epis·
copal i l’Alfons Costafreda de 
Tàrrega.

itmAr fAbrEgAt

La dada

119
parcel·les

El projecte dels horts familiars 
es va iniciar el 2011 amb 54 par-
cel·les de 100 m². A causa de 
l’elevada demanda, el 2013 es 
van ampliar a 119.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

fe93552b2ae261b6e36ee1e933ca3c1816840 16840
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