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Negocien recuperar
el cicle de Forja
Ensenyament diu que l’escola Ondara necessita
un mínim de vuit inscrits perquè sigui viable
SEGRE TÀRREGA

L’Escola d’Art i Superior de
Disseny Ondara (EASD) de
Tàrrega i el departament
d’Ensenyament de la Generalitat negocien poder recuperar el curs vinent l’històric cicle formatiu de forja
artística i oferir-ne un de
nou de disseny moda, que
substituiria el d’art tèxtil. El
director dels serveis territorials d’Ensenyament a
Lleida, Miquel Àngel Cullerés, va confirmar divendres
que s’han mantingut diferents reunions per tal de poder recuperar aquests cicles. Si bé Cullerés va insistir que “es tracta de recursos públics, de manera que
hem de fer-los eficients i necessitem un mínim d’alumnes inscrits”, que va xifrar
en entre 8 i 10. Cullerés va
reconèixer que “es tracta de
cicles formatius singulars i
minoritaris “però va recordar que” l’escola Ondara de
Tàrrega és exclusiva de manera que podríem recuperar-los ja que tenim els equipaments i el professorat, només necessitem més preinscripcions”.
L’EASD Ondara compta
aquest curs amb més de 230

El maridatge del sommelier Xavier Ayala va registrar ple.

La Fira de la Conserva
s’omple de visitants
Els organitzadors noten un
increment en les vendes
Divendres passat va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs.
alumnes. El director en funcions, Pere Joan Villalonga,
va destacar que enguany
s’ha obert una segona línia

ALUMNES

L’EASD Ondara
té aquest curs
més de 230
estudiants

de batxillerat artístic i que
la matrícula en els estudis
superiors de disseny també
és molt elevada, de 24 places n’hi ha 21 de cobertes.
Quant al nou cicle formatiu
d’Escultura Aplicada a l’Espectacle compta amb 12
alumnes.
El centre va inaugurar divendres el curs amb una
xerrada de l’il·lustrador i
dissenyador Isidro Ferrer a
la sala d’actes de l’edifici
d’Infraestructures.

La 5a Fira de la Conserva de
Bellpuig va tancar diumenge les portes després d’haver
rebut milers de visitants, segons els organitzadors, que
han notat un augment en les
vendes respecte a l’edició de
l’any passat. El regidor de
Promoció Econòmica, Ramon Gassó, va assenyalar
que aquest certamen ja està
consolidat gràcies a una bona afluència de públic i va indicar que “s’ha notat un increment en les vendes, la
gent compra més que en les
edicions anteriors”. Una de
les activitats més exitoses va
ser el maridatge entre vins,
fruites i melmelades a càrrec

del sommelier Xavier Ayala,
que va aconseguir penjar el
cartell de complet.
Gassó va destacar també la
incorporació any rere any de
nous productes, en aquesta
edició la llet d’euga, així com
l’èxit registrat en el concert
de dissabte a la nit al Teatre
Armengol, que serveix per
conferir un toc cultural al
certamen.
La Fira de la Conserva va
comptar amb mig centenar
d’expositors i es va completar amb xerrades i tallers.
L’encarregat d’inaugurar el
certamen fou el conseller
d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget.

SEGRE TÀRREGA

TÀRREGA

Un programa per a ‘ninis’
forma 217 lleidatans
Durant aquest 2016 en sis
comarques de la plana
Reduir la taxa de l’atur juvenil, que supera el 20%, i
reintroduir els joves al circuit formatiu. Aquests són
els objectius del programa
d’ocupació juvenil Noves
Oportunitats Lleida, que
ofereix una alternativa formativa i professional a
aquells joves d’entre 16 i 24
anys que ni estudien ni treballen i que procedeixen
d’entorns vulnerables o
amb especials dificultats.
En el que va d’any, el programa ha atès 217 joves en
sis comarques de la plana
de Lleida que cursen un
certificat de professionali-

tat o es preparen per a les
proves d’accessos a un grau
mitjà. La presentació del
programa, que es va fer dijous passat a Tàrrega, va
comptar amb la presència
de la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC), Mercè Garau, que va
destacar que aquests joves
“se sentien fracassats, rebutjats i gràcies a aquest
programa pensen que poden fer alguna cosa que doni sentit a la seva vida professional”. Garau es va mostrar preocupada per les
elevades xifres de fracàs escolar i d’atur juvenil.

És gestionat per deu entitats socials, centres formatius i empreses d’inserció.

