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La Paeria estudia si és viable obrir al
trànsit Bisbe Ruano cap a Ricard Viñes

El PSC reclama
dinamitzar
els mercats
municipals

Licita un informe per determinar si el pàrquing subterrani suportaria la càrrega

Presentarà una moció
en el ple d’avui

MAGDALENA ALTISENT

S.E.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria analitza si és
viable obrir de nou al trànsit el
tram per a vianants de Bisbe
Ruano cap a Ricard Viñes. Així es desprèn del concurs que
ha convocat per adjudicar un
estudi sobre la capacitat de l’estructura de l’aparcament subterrani de Ricard Viñes davant
de càrregues de trànsit per determinar si podria “fer front a
l’eventual nova vialitat sobre
la plaça o si, en cas contrari,
s’hauria de procedir a un projecte de reforç de l’estructura i
estimar-ne l’abast”. L’informe
justificatiu d’aquesta licitació
detalla que l’ajuntament “té la
necessitat d’estudiar la possibilitat de donar continuïtat al
carrer Bisbe Ruano fins a enllaçar amb la rotonda de la plaça
Ricard Viñes”. El pressupost per
a l’informe és de 4.840 euros i
el contracte, de dos mesos (el
juny i el juliol).
Tant el pàrquing com la nova
plaça, dissenyada per la prestigiosa arquitecta Benedetta Tagliabue, van ser inaugurades

El tram per als vianants de Bisbe Ruano que la Paeria estudia si és viable obrir de nou al trànsit.

l’any 2010. La remodelació de
la plaça va consistir a ampliar la
zona central amb la conversió
en zona de vianants de trams de
Bisbe Ruano i Fleming, a banda de construir una rotonda a
l’encreuament amb Prat de la

Riba, Rovira Roure i Balmes i
el pàrquing subterrani.

Petició antiga
El 2017, comerciants de Bisbe
Ruano van recollir firmes a favor de reobrir al trànsit el tram

per a vianants d’aquest carrer
i connectar-la amb la rotonda
de Ricard Viñes. En canvi, hotelers, així com molts veïns de
la zona, són partidaris que es
mantingui sense canvis la situació actual.

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal del
PSC va anunciar ahir que en
el ple d’avui presentarà una
moció en la qual insta l’ajuntament a dinamitzar els mercats municipals. L’edil Carme Valls va dir que la seua
proposta recull diverses idees per impulsar els mercats
“com a espais de comerç, de
consum de proximitat i cohesió social” perquè així siguin “motors complementaris de serveis com el lleure, el
turisme i la cultura”. Valls va
recordar que la seua moció
també contempla concretar
amb els paradistes quines accions dur a terme per modernitzar aquests equipaments.
Al seu torn, la diputada per
Lleida del PSC, Montse Mínguez, va recordar que l’Estat
donarà 71 milions d’euros a
les comunitats autònomes i
ajuntaments per modernitzar els mercats i les àrees comercials, per la qual cosa va
demanar a la Paeria “un pla
per accedir a aquests fons”.
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Oportunitats per als joves a Europa: viatjar, estudiar,
treballar i fer pràctiques a l’estranger
La Unió Europea ofereix diferents programes europeus de mobilitat, sigui fent unes pràctiques laborals o treballant, amb una
experiència formativa o de voluntariat en un altre país
Aquesta setmana se celebra la
Setmana Europea de la Joventut, un esdeveniment anual per
connectar amb les noves generacions, que en el futur hauran
de mantenir viu l’esperit de la
Unió Europea. Durant aquesta
setmana, l’Europe Direct Lleida
presenta diferents programes
europeus de mobilitat adreçats
als joves, principalment d’entre
18 i 30 anys.
Els programes de mobilitat
a l’estranger són una de les experiències més estimulants que
podem viure, i és una manera
d’acostar als ciutadans i ciutadanes europeus els programes
europeus i les seves institucions,
així com els valors i oportunitats
que ens aporta el fet de pertànyer a la UE.

Erasmus+
És el programa més conegut
entre els estudiants universitaris,
i de cicles formatius de Formació Professional, així com pels
mestres i professors dels centres
educatius. Erasmus+ és el programa europeu per a l’educació,
la formació, la joventut i els esports. Aquest programa permet
cursar una part dels estudis en

un altre país i també fer-hi pràctiques, amb una durada d’entre
2 i 12 mesos en una empresa.
Aquesta possibilitat de pràctiques laborals és tant per a estudiants universitaris com per a
estudiants de cicles formatius.
En els dos casos, els estudiants
interessats s’han d’adreçar al seu
centre d’estudis per sol·licitar-ho.

Pràctiques a les
institucions europees
Per a estudiants universitaris ja graduats, les institucions
europees ofereixen anualment
pràctiques remunerades a les institucions i organismes de la UE,
amb una durada d’entre 5 i 12
mesos. Els requisits que es demanen en les diferents institucions
i organismes de la UE són: tenir
un bon nivell d’anglès, francès o
alemany; estar graduat o graduada, i depenent de les pràctiques,
tenir el títol que s’ajusti per a cada institució.
Tothom amb títol universitari
pot fer una estada de pràctiques
un cop a les institucions europees com ara la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el
Banc Central Europeu, l’Agència Europea de Medicaments,

l’Agència Espacial Europea o el
Tribunal de Justícia de la Unió
Europea. La majoria d’aquestes
pràctiques es convoquen dues
vegades a l’any.

Eurodissea
Per a aquelles persones interessades a fer pràctiques en una
empresa o entitat en una altra
regió d’Europa, independentment dels estudis cursats, es pot
participar al programa Eurodissea de l’Assemblea de Regions
d’Europa, on cada mes es publi-

quen ofertes de tot tipus garantint una beca mensual, classes de
llengua, transport i assegurança
per facilitar l’estada. Aquestes
pràctiques poden tenir una durada d’entre 3 i 7 mesos.

Cos Europeu de Solidaritat
Per al públic més ampli, entre
18 i 30 anys, la Unió Europea
presenta el Cos Europeu de Solidaritat, que ofereix als joves
poder participar en projectes
comunitaris al seu país o en un
altre. Els projectes de volunta-

riat ofereixen una experiència
enriquidora a aquelles persones
que volen ajudar i desenvolupar les seves capacitats creatives amb altres voluntaris. En
aquest cas, el voluntari o voluntària rep suport econòmic de la
Unió Europea per cobrir necessitats bàsiques i per facilitar la
seva integració a la regió on faci
l’estada. El voluntariat pot tenir
una durada d’entre 2 i 12 mesos,
tractant temes com l’educació, la
cultura, la salut, el medi ambient,
la migració, la cura de gent gran,
esports, informació juvenil, entre altres.
A Lleida, us en podeu informar al Departament de Joventut-La Palma, que és entitat
d’enviament de joves d’aquest
programa.
En aquest sentit, l’Europe Direct Lleida ofereix informació
de tots aquests programes que
s’han explicat en aquest article
a la seva pàgina web, a través de
la Guia de pràctiques i treball a
l’estranger: https://europedirect.
paeria.cat/guiaestranger/inici.

