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ensenyament àmbits

Professionals
per a l’agricultura
del segle XXI

ruralcat

Nova ordenació
dels estudis d’FP
en cinc graus

|| Vitivinicultura i paisatgisme i medi
rural són els dos nous cicles superiors que
posaran en marxa les escoles agràries

E

n un territori on el motor econòmic és l’agroalimentació, les possibilitats laborals vinculades a aquest àmbit es
multipliquen. Preparar
professionals per afrontar els
reptes que planteja l’agricultura i ramaderia del segle XXI és el
propòsit de les 14 escoles agràries catalanes, la meitat a Ponent.
Imparteixen formació a un total
de 734 alumnes en cicles de grau
mitjà i superior, 6,3% més que
el curs anterior.
El curs vinent 2022-2023
oferiran un total de 13 cicles
formatius de grau superior, que
se centren en diferents camps
com ara la producció agroeco-

lògica, el paisatgisme i el medi
rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al
món de l’enologia i la ramaderia
i l’assistència en sanitat animal.
A més, l’oferta s’enriquirà amb
dos nous cicles superiors, el de
Vitivinicultura a l’Escola Agrària
de Gandesa i el de Paisatgisme
i Medi Rural, Perfil professional
Agroecològic i Acció Climàtica
a l’Escola Agrària de Manresa.
Coincidint amb el 50è aniversari de la fundació de les escoles,
el 27 de maig que ve se celebrarà
un acte commemoratiu al centre
d’Alfarràs, homenatjant la tasca
duta a terme en cinc dècades.

En grau superior oferiran 13 cicles.

FormaOcupa 2022

Forjar tècnics esportius
n La Llotja acollia el dia 4
passat el saló FormaOcupa
2022, concebut com un punt
de trobada dels agents professionals i una eina d’impuls
tant de l’FP com de l’FP Dual. Entre altres temes, es van
exposar com obtenir títols de

tècnics esportius superiors,
i la incorporació al mercat
laboral com a entrenadors o
coordinadors esportius, etc.
S’imparteix en tres instituts:
Mollerussa, Joan Oró i Centre d’Esports de Muntanya
del Pallars.

■ La nova FP s’estructura en
cinc graus. El més bàsic, A,
implica microformacions de
30 a 50 hores, així com acreditació parcial de competències. El segon, B, contempla
una formació modular de 90
a 200 hores i acredita competències. El tercer, C, forma
per obtindre els certificats de
professionalitat (200 a 1.000
hores), així com programes
formatius específics i servei
d’acreditació per obtindre
certificats de professionalitat. El nivell 4, o D, aixopluga els cicles bàsic, mitjà i
superior per obtenir un títol
d’FP. I el cinquè, E, implica
cursos d’especialització de
300 a 600 hores.

L’ICEM Pallars estrena el grau superior de piragüisme en aigües braves
|| Per primer cop a Catalunya i l’Estat s’ofereix aquesta formació
especialitzada, que prepara per ser entrenador/a nacional
Formar-se com a tècnic esportiu superior de piragüisme en
aigües braves ja és possible a
Catalunya i a l’Estat. L’ICEM
Pallars estrena el grau superior
en aquesta modalitat de piragüisme, una formació especialitzada i exclusiva. Els estudis
permeten dirigir entrenaments
esportius d’equips de competició d’alt nivell i ser entrenador
nacional, entre d’altres.
D’altra banda, el centre con-

solida el curs vinent el Grau Superior de Condicionament Físic
amb l’FP Dual, que combina
formació acadèmica amb pràctiques a l’empresa. Qui el cursi
pot ser entrenador i animador
d’activitats físiques amb suport
musical i entorns aquàtics.
Tot plegat reforça l’oferta
educativa de l’Institut, tot un
referent en formació reglada
d’ensenyaments de muntanya
al Pirineu i a tot l’Estat. Ubi-

cat a la Pobla de Segur i amb
subseu a la Torre de Capdella, és el centre formador de
guies de muntanya, senderisme, barrancs i escalada, esquí
alpí, surf de neu, piragüisme,
salvament, espeleologia i socorrisme i busseig. El seu àmbit
d’acció s’estén cap a l’Alt Pirineu i Aran, Aigüestortes, la
serralada de Guara, Les Écrins
a França o Oberland a Suïssa,
entre d’altres.

L’institut és un referent en ensenyaments de muntanya.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis iniciatives

comarques

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

21

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

medi ambient iniciatives

Aproven rehabilitar les
velles escoles de Pessonada

consell comarcal de l’alta ribagorça

Allotjaran un centre d’interpretació de Boumort
c.c.p.j.

h.c.

❘ tremp ❘ El consell comarcal
del Pallars Jussà ha aprovat el
projecte de rehabilitació de les
antigues escoles de Pessonada,
a Conca de Dalt, tancades des
de finals dels anys 60 i actualment molt degradades per falta
de manteniment. L’edifici acollirà un centre d’interpretació
de la naturalesa de Boumort i
també un local social. El poble,
amb una trentena de veïns, no
disposa ara de cap establiment
d’aquestes característiques.
El projecte de les escoles té
un pressupost de 236.000 euros i una vegada aprovat està
previst que a finals de maig
surti a concurs i s’adjudiqui a
mitjans de juny. L’objectiu, van
assenyalar fonts del consell comarcal, és que aquest estiu ja
estigui en obres.
El projecte constructiu contempla que els treballs tinguin
una durada de cinc mesos, de
manera que estarà enllestit entre finals d’any i principis de
l’any 2023.
Les mateixes fonts van destacar la importància de Pessonada com a porta d’entrada
a la reserva nacional de caça
de Boumort i que compti amb
un espai de museïtzació i in-

Imatge dels joves amb els residus que van recollir.

Recollida de residus a la
Noguera Ribagorçana
L’edifici està degradat i s’haurà de reconstruir en bona mesura.

pressupost

Supera els 230.000 euros
i el finançaran el consell i
l’ajuntament amb Feder
i ajuts de la Diputació
terpretació de la zona. La gestió posterior del centre anirà
a càrrec de l’ajuntament de
Conca de Dalt, segons l’acord
amb el consell.

El projecte de rehabilitació
consisteix bàsicament a conservar i reformar les antigues
parets de l’escola, un edifici de
planta baixa, i refer el sostre,
una part del qual ha caigut a
conseqüència de les pluges i
el pas dels anys. Les finestres
actualment es troben tapiades per reduir l’impacte de les
inclemències. El pressupost
compta amb finançament del
Feder i ajuts de la diputació de
Lleida.

❘ el pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça ha organitzat una sèrie d’accions per tal
de promoure la sensibilitat
ambiental entre els alumnes
de l’institut del Pont de Suert.
Aquesta iniciativa s’emmarca
dins de la campanya europea
Let’s Clean Up Europe.
Per això, divendres al matí
els joves van recollir residus
en un tram del riu Noguera
Ribagorçana pròxim al centre educatiu.
Per la seua part, tècnics del
consell van oferir una xarrada sobre la importància que
té una correcta gestió dels
residus. Durant la jornada es
van recollir més d’un cente-

municipis iniciatives

Campanya continental
Let’s Clean Up Europe és
una acció que es du a terme
a tot Europa per conscienciar
sobre la quantitat de residus
que es tiren de forma incontrolada a la natura. Per això, es promouen accions de
sensibilització a través de la
recollida d’aquests materials que es llancen en camins
i als marges dels rius. Altres
municipis de les comarques
de Lleida com Tiurana també
s’han afegit a la proposta en
les últimes setmanes.

certificacions

El Geoparc
Orígens es
promociona amb
vols en globus

geoparc orígens

Dona resposta a una
petició de la Unesco
redacció

❘ tremp ❘ El Geoparc Orígens es
promocionarà amb vols en globus per tot Catalunya. Així,
ha finançat la vela d’un globus de 16 places de l’empresa
Kon-tiki. D’aquesta manera,
el Geoparc incrementa la seua visibilitat en el territori, tal
com li va recomanar la Unesco
quan va renovar el segell que
avala la qualitat del patrimoni
geològic dels 14 municipis del
Jussà; Baix Pallars (Sobirà);
Àger, Camarasa i Vilanova de
Meià (Noguera); i Coll de Nargó (Alt Urgell).
El globus es va estrenar ahir
amb un vol que va partir de Salàs de Pallars i va aterrar entre

nar d’envasos de plàstic i més
de 200 llaunes, entre altres
rebutjos.

Imatge del globus aerostàtic amb què el Geoparc Orígens es promocionarà.

Puigcercós i Castell de Mur,
segons va explicar la presidenta de l’entitat i alcaldessa de
Tremp, Pilar Cases. L’empresa
Kon-tiki col·labora amb el Geoparc des del 2019 i té tres zo-

nes de vol en aquest territori:
Sant Llorenç de Montgai (Noguera), Mont-rebei i la Conca
de Tremp.
La Unesco també va demanar que es reforcés l’estratègia

turística, ja que els geoparcs
tenen com a finalitat el desenvolupament local sostenible.
Per això, s’organitzen activitats com la d’ahir o la jornada
mensual Gaudeix el Geoparc.

Durro vol
ser un dels
pobles més
bonics
❘ la vall de boí ❘ El ple de la
Vall de Boí va aprovar dijous l’adhesió de Durro
a la xarxa de Pobles Més
Bonics d’Espanya. Aquesta certificació té l’objectiu
de promoure l’autenticitat
del poble i fer una promoció responsable. Durro està
pendent de la certificació final, que suposarà la seua inclusió a la xarxa, en la qual
es troba també Bagergue
(Naut Aran).
D’altra banda, el ple va
acordar adherir-se al projecte d’estudi de patis coeducatius i al protocol comarcal d’actuació davant
les violències sexuals en espais públics. Així mateix, es
va donar llum verda a una
moció per recolzar mesures
contra l’exclusió financera.
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societat

cerimònies enllaç
GERARD hoyas
CGRCU

Restauració d’art ■ Els Canals d’Urgell van presentar ahir
la restauració del sagrari i la pintura del Crist Crucificat de
l’Ermita de Sant Isidre Llaurador de Ponts, construïda per
Isidre Puig Boada, deixeble de Gaudí.
ajuntament de tiurana

Blanca Canal i Abigail Espín van celebrar ahir el seu enllaç al claustre de la Seu Vella.

Boda LGTBI a la Seu Vella

El claustre del monument va acollir ahir la celebració del primer
enllaç entre dos dones || Hi van assistir prop de 130 convidats
r. gasque

❘ Lleida ❘ Prop de 130 convidats
van assistir ahir al primer casament LGTBI que se celebra
al claustre de la Seu Vella de
Lleida. Quan la parella formada per Blanca Canal i Abigail
Espín va decidir que volia contreure matrimoni, totes dos tenien clar que ho volien fer en
aquest simbòlic emplaçament
de la capital del Segrià ja que,
segons van explicar a SEGRE,
“la nostra història d’amor sem-

pre ha girat al voltant de la Seu
Vella”.
Al principi, la parella tenia la
intenció de casar-se a l’interior
del monument, però després

emplaçament

Volien casar-se a dins,
però van acordar amb
el Consorci del Turó
fer-ho a l’exterior

de parlar amb representants
del Consorci del Turó de la
Seu Vella van arribar a l’acord
que podien reservar l’espai del
claustre per al seu enllaç.
Finalment, i després de casar-se divendres a l’ajuntament
de Lleida, Canal i Espín van
celebrar la seua unió ahir al
migdia al costat de familiars
i amics, que van assegurar
sentir-se molt il·lusionats per
formar part d’aquest casament
pioner.

Torneig infantil d’escacs a Tiurana ■ L’ajuntament de Tiurana,
el Club d’Escacs Ponts i el mestre Israel van organitzar ahir
el primer torneig d’escacs infantils en el marc del circuit Tots
els nens juguem!. Hi va haver 35 participants.

economia criptomonedes

El bitcoin es desploma i arriba al
seu nivell més baix des del 2020
❘ madrid ❘ El bitcoin, la criptomoneda més coneguda del mercat,
es va desplomar dijous passat
gairebé un 6%, fins als 26.755
dòlars, una xifra que suposa
el seu nivell més baix des de
finals de desembre del 2020.
En la jornada prèvia, el bitcoin
ja va tancar amb una altra forta caiguda del 8,38%. Des del
passat dia 4 el bitcoin no ha
deixat de caure i perd més del
32% del seu valor. Aquesta caiguda supera el 61% des dels
màxims històrics intradia que
va assolir la criptomoneda el 10
de novembre del 2021, quan va
arribar fins als 68.991 dòlars.
El bitcoin es desploma en un
context d’enduriment de les
polítiques monetàries dels diferents bancs centrals per combatre l’alta inflació. En canvi,
divendres va pujar més d’un
6% i va recuperar els 30.000

VI Aplec de Covet ■ El Centre d’Estudis d’Isona i Conca Deefe

llà va organitzar ahir la sisena edició de l’Aplec de Covet
a l’església, que va acollir la presentació del disc Elogi a la
senzillesa a càrrec de Jordi Humet i Marta Garcia.
josep m. currià

Un home camina davant una botiga de criptomoneda.

dòlars. Altres criptomonedes
com l’ether, la segona criptodivisa més utilitzada, també van
a la baixa i ha caigut un 16%,
fins als 1.916,58 $. Per la seua

part, la criptomoneda estable
TerraUSD, el valor de la qual
estava en teoria vinculat al dòlar, també es va desplomar més
del 90%, fins als 22,9 centaus.

‘Nova’ Mare de Déu de Saidí ■ L’església de Sant Llorenç de
Lleida va estrenar ahir una reproducció de la Mare de Déu de
Saidí (a la foto, a l’esquerra), l’escultura original de la qual va
haver d’enviar-se a Barbastre amb l’art en litigi del Diocesà.
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xavier santesmasses

departament de cultura

Museu de Guissona. Presentació divendres del pla estratègic, que
preveu una nova seu a l’entrada del parc arqueològic de Iesso.
comunicant

Museu de Solsona. La consellera i el bisbe, en l’estrena de la nova museografia de les pintures romàniques de Pedret.
amado forrolla

Seu Vella de Lleida. Els autors de l’escenografia ‘El poema de l’home’ al claustre van explicar aquest homenatge a Viladot.

Museu Hidroelèctric de Capdella. Visita teatralitzada a càrrec de
l’enginyer Albert Keller, que va ‘tornar’ a la Vall Fosca 109 anys després.
laia pedrós

exhibir una singular mostra
de vehicles funeraris, i portes
obertes a la Seu Vella van completar l’oferta a Lleida.

Activitats a comarques
D’altra banda, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
va aprofitar la Nit dels Museus
per inaugurar la nova museïtzació de la sala que exhibeix
el conjunt de pintura mural
romànica de Sant Quirze de
Pedret. L’acte va comptar amb
l’assistència de la consellera de
Cultura, Natàlia Garriga, i del
nou bisbe de la diòcesi, Francesc Conesa.
També hi va haver visites teatralitzades al Museu Hidroelèctric de Capdella; un taller de
recerca d’or i una visita nocturna al Museu de la Noguera; una
visita guiada a la Dinosfera de
Coll de Nargó; música a l’Ecomuseu d’Àneu i el Musèu dera
Val d’Aran i una degustació romana al Museu de Guissona.

La visita al Molí d’Espígol comença al centre d’acollida de visitants d’aquest jaciment ibèric.

Tornen les visites
guiades gratuïtes
al Molí d’Espígol
de Tornabous
n Des d’ahir i cada segon dissabte de mes fins a l’agost,
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l’ajuntament de Tornabous ofereixen
de nou visites guiades gratuïtes a la ciutat ibèrica del
Molí d’Espígol, informa Laia
Pedrós. L’objectiu és donar
a conèixer el jaciment i promoure’n la difusió mitjançant
les restes arqueològiques del
que es considera l’antiga capital ilergeta, Athanagrum.
La primera visita va comptar
amb més d’una desena de visitants. Les pròximes es preveuen per als dies 11 de juny,
9 de juliol i 13 d’agost, a les
11.00 hores.

