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LLEIDA

POLÍTICA

EDUCACIÓ IDIOMES

ERC elabora
el programa
electoral

El rus, idioma amb futur

❘ LLEIDA ❘ L’executiva local de
Lleida d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va
celebrar dimarts passat la taula redona Urbanisme, mobilitat i sostenibilitat on es van
exposar idees i propostes sobre urbanisme en general i
sobre la xarxa urbana de
Lleida i el POUM, en particular. Aquesta sessió constitueix la primera reunió de
treball per elaborar el programa electoral de les pròximes
eleccions municipals. La següent sessió sobre polítiques
ciutadanes i socials tindrà lloc
el mes d’octubre.

URBANISME

Presentació del
POUM a consells
territorials
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va presentar ahir
l’avançament del POUM als
consells territorials de Camp
d’Esports-Ciutat Jardí, Instituts-Sant Ignasi i Mariola. En
la reunió es van detallar els
punts principals del document
com el desenvolupament de
la capitalitat de Lleida i l’aposta per la cohesió urbanística
de la ciutat amb noves actuacions dirigides a millorar les
rondes, així com la previsió
de més sòl industrial i de donar un nou impuls al centre
històric.

L’EOI comença les classes d’aquesta llengua amb 45 alumnes || Una part
dels quals confien que pot ser una via per tenir més possibilitats laborals
IITMAR FABREGAT

C. IBARS

❘ LLEIDA ❘ L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) va iniciar ahir les classes de rus amb 45 alumnes inscrits en dos grups. Com a novetat, els alumnes només s’han matriculat de mig curs (primer A),
les classes del qual duraran fins
al gener.A partir de llavors, els
que vulguin continuar podran
matricular-se de la segona meitat del curs (primer B), la qual
es prolongarà fins al mes de
maig. No obstant, durant el segon quadrimestre es tornarà a
oferir paral·lelament el curs de
primerA, de manera que els que
vulguin començar de zero també podran fer-ho el mes de gener.
Segons va explicar la directora del centre, Sole Sebastia, es
tracta d’una modalitat de matrícula que no s’havia fet abans
a Lleida, encara que ha tingut
molt èxit en altres escoles com
la de Drassanes de Barcelona
amb els idiomes de xinès i d’alemany. La professora Irina Iaraixuk, que ja ha impartit intensius a l’escola, és la docent encarregada dels cursos de rus.
Després de la primera classe, va
explicar que malgrat el temor

PLACES VACANTS

L’EOI encara té places
vacants en alguns
cursos, especialment
català i castellà

Alumnes d’un dels dos grups de rus en la primera classe.
ITMAR FABREGAT

inicial d’afrontar un idioma tan
diferent, els alumnes hi estaven
molt interessats.Va afegir també que és molt important aprendre la llengua perquè facilita
l’entrada al mercat rus.
Una part significativa dels estudiants inscrits està formada
per universitaris que estan interessats a aprendre nous idiomes.
“Em sembla que el rus és molt
difícil perquè fins i tot té un alfabet diferent, però crec que té
molt futur”, va explicar Cristina, una estudiant de filologia
anglesa. També hi ha bastants
alumnes que estan a l’atur i que
veuen el rus com una possibilitat per obrir-se camí i marcar
la diferència al mercat laboral.
Alguns dels que van assistir a
l’intensiu d’estiu s’han apuntat
també al curs oficial per continuar formant-se.
Així mateix, Sebastia va explicar que encara que les places
d’anglès són totes plenes, encara queden vacants en alguns idiomes, especialment de català i
castellà.

L’actor Toni Albà, amb la directora i alumnes de l’escola.

Presentació del vídeo ‘Catalonia Speaks’
a favor del dret a decidir i el 9-N
■ L’actor i humoristaToniAlbà va presentar ahir a l’EOI
el vídeo Catalonia Speaks,
una iniciativa de l’escola en
què han participat alumnes i
docents, que expliquen en
tres minuts i en diferents idi-

omes per què volen votar el
9 de novembre. El vídeo es
difondrà a través de les xarxes socials. La directora de
l’EOI va explicar que han estat preparant diversos mesos
l’audiovisual.

HABITATGE ESTADÍSTIQUES

La compravenda de pisos cau un 15% a
Lleida en el segon trimestre de l’any
❘ LLEIDA ❘ La compravenda de pisos a la província de Lleida va
descendir un 15% en el segon
trimestre de l’any, segons les dades de transaccions immobiliàries fetes públiques ahir pel ministeri de Foment. Es van vendre 587 habitatges, pels 691 del
mateix període de l’any passat.
En els sis primers mesos del
2014 el balanç és d’una caiguda del 3%.
El mercat immobiliari lleidatà continua estant copat per la

segona mà, ja que només 70 de
les 587 transaccions que es van
dur a terme entre l’abril i el juny
(un 12%) van ser de pisos nous,
la xifra més baixa en un trimestre de tota la sèrie històrica, que
arranca l’any 2004. Els estrangers residents van comprar 56
d’aquests pisos.
La caiguda de vendes és també molt més forta a l’obra nova (-52%) que a la segona mà (3,6%). El valor mitjà de les
transaccions és de 113.176 eu-

ros (-23%). Les dades de Lleida
contrasten amb el balanç del
conjunt de l’Estat, on la compravenda d’habitatges es va incrementar en un 12,1% en el segon
trimestre amb un total de 91.338
operacions.A més, les compres
d’habitatges per part d’estrangers residents a Espanya van assolir un rècord històric, amb
14.952 pisos, mentre que els estrangers que no resideixen a Espanya van comprar 1.202 habitatges, un 13,7% més.

