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EDUCACIÓ PERSONAL 

Un professor i 2 alternatives 
més per a l'Antoni Torroja 
Educació té candidat per impartir matemàtiques i estudia altres 
opcions I a 1br ay ad1net q u esca se gen els subsu u ls 

R.R./ E.F.. 
I LLEIDA I Educació té ja un candi
dat per impartir matemàtiques 
a l'institut de Secundària Anto
ni Torroja de Cervera, després 
de dos mesos sense professor. 
Així ho van corroborar fonts 
de la conselleria, que espera 
cobrir la vacant ben aviat i 
estudia alternatives per si el 
nomenament del suplent no 
es dugués a terme. Una passa 
per incorporar a l'Antoni Tor
roja algun dels professors de 
centres propers que treballen 
a mitja jornada. Educació els 
oferiria una altra mitja jorna
da a Cervera. Una altra opció 
és reorganitzar Ja plantilla de 
l'institut, perquè un dels seus 
docents faci classe als alumnes 
que se sotmeten aquest any a 
les proves d'accés a la univer
sitat i posar un suplent en lloc 
seu. 

Pancarta contra la incorporació del professor a Artesa de Segre. 

El conseller d'Educació, Jo
sep Gonzàlez-Cambray, va re
conèixer en declaracions a El 
Periódico l'escassetat de pro-

fessors substituts a Catalunya i 
va dir no descartar cap mesura 
per resoldre-la. 

Artesa de Segre -
Per la seua part, famílies 

d'alumnes de l'escola Els Pla
nells d'Artesa de Segre van 
reclamar ahir reunir-se entre 

avui i dilluns amb el director 
territorial d'Educació a Lleida, 
Claudi Vidal, per exposar les 
seues queixes davant la incor
poració del professor que va ser 
objecte de protestes a l'inici del 
curs. En funció de la resposta 
que rebin, decidiran si orga
nitzen noves mobilitzacions. 

GOBIER"!O 
DE ESPANA . 

MINISTEIUO 
DE TRA..SI'O~TES. HO'i!UOI.O 
Y ACENOA UIUIAN'I 

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre convocatoria para el levanta
miento de Actas Previ as a la Ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto: "Seguridad vial. 
Construcción de glorieta en la actual intersección de la carretera de acceso a Aravell y Bellestar con la 
c:mstera r:-260, P_K. 23ü+7üü. ïramo: Monñerrer. Provincia de Lleida". Clave 33-L-4180 

Con fecha 16 de noviembre de 2022, el Subdirector General de Conservación por delegación del Director 
General de Carreteras (Orden TMN1 007/2021, modificada por la O rd en TMA/221/2022) ha procedida a la 
aprobación complementaria del proyecto "Seguridad vial. Construcción de glorieta en la actual intersección 
de la carretera de acceso a Aravell y Bellestar con la carretera N-260, P.K. 230+700. Tramo: Montferrer. 
Provincia de Lleida" (Clave 33-L-4180). 
En consecuencia, esta Demarcación de Carreteras, haciendo uso de las facultades que le otorga el articulo 
98 de la Ley de Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.• y 3." de su articulo 52, ha 
resuelto convocar a los propietarios afectados que figuran en la relación que se transcribe a continuación y 
que se encuentra expuesta al público en cumplimiento de lo dispuesto en el articu lo 83.2 de la Ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativa Común de las Administraciones Públicas junto con los pianos parcelarios, 
en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (https://www.mitma.
gob.es/el-ministerio/participacion-publica), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Montferrer, asi 
como en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña y en la Unidad de Carreteras de Lleida, para 
que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, en las dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Montferrer (Plaça de la Trobada, S/N, Montferrer) el día 23 de febre ro de 11 :00 a 13:00 
ho ras. 
Ademas de en los medios antes citados, se dara cuenta del señalamiento a los interesados mediante citación 
individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Lleida. Esta publicación, a teoor de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 
39/ 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativa Común de las Administraciones Públicas. 
servira como notificación a los titulares que sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación, o bien, 
intentada ésta, no se hubiese podido practicar. · 
Al acto convocado deberan comparecer los titulares de los bienes y _derechos que se expropian personal
mante o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su 
titu laridad y el último recibo del lmpuesto de Bienes lnmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, 
de Peritos y Notario. 
Conforme establece el articulo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se 
proceda allevantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podran formular, por 
escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña (Carrer de la Marquesa, 12, 08003 
Barcelona) o bien, a través de la sede electrónica: https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castel la
no/, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que- se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación. 
Los pianos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados podran ser consultados en las depen
dencias antes citadas y en el enlace https:// www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica 

Barcelona, 7 de febrero de 2023.- Ellngeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, 
Vicente Vilanova Martinez-Falero 

SEGRE 
Divendres, 17 de febrer del 2023 

INFRAESTRUCTURES AEROPORT 

Plantegen de nou 
llançar nanosatèl·lits 
des d'Alguaire 
R.R. 
1 LLEIDA I L'empresa Celestia 
Aerospace va ratificar ahir 
la intenció d'utilitzar l'aero
port d'Alguaire com a base 
per llançar nanosatèHits des 
d'un avió. La firma barce
lonina ho va proposar per 
primera vegada el2014, sis 
anys abans que la Generali
tat inclogués l'aeroport llei
datà en la seua estratègia 
New Space per desenvolupar 
la indústria aerpoespacial a 
Catalunya. 
· Celestia va anunciar ahir 
l'obertura d'aquí a tres anys 
d'una planta a Sabadell per 
fabricar nanosatèHits. Serà 
en una parceHa de 10.000 
metres quadrats adquiri
da pel Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona per im
pulsar un hub d'innovació 
aeronàutica. Per construir 
i posar en marxa aquestes 
instaHacions, l'empresa va 
anunciar que ha acordat una 
inversió de 100 milions d'eu
ros del Grup Invema LTD, 

FAUNA 

Nova 
tractora da 
contra la plaga 
dft "'"illr ~ '-VIIIII~ 

Acció Climàtica 
anuncia més mesures 

I LLEIDA I La tractorada con
junta d'agricultors que pro
testen contra les plagues 
de conills sortirà avui de 
Mollerussa fins a les Bor
ges Blanques per demanar 
a la Generalitat mesures 
contra la sobrepoblació 
d'aquesta espècie que da
nya desenes d'hectàrees de 
cultius de les comarques 
lleidatanes. La marxa sor
tirà des de l'esplanada de 
la discoteca Big Ben, a 
Mollerussa, i d'allà aniran 
cap a les Borges Blanques, 
on es llegirà un manifest. 
Paral-lelament, a les qua
tre de la tarda, el secretari 
d'Agenda Rural, Oriol Au
son, i la directora d'Ecosis
temes Forestals, Anna Sa
nitjas, presentaran a la seu 
del departament a Lleida 
un nou paquet de mesures 
d'urgència per controlar 
les poblacions de conills 
al pla de Lleida. Posterior
ment, es farà la reunió de 
seguiment de la Taula del 
Conill, en la qual també es 
debatran aquestes mesures 
d'urgència. 

amb seu al Regne Unit. Els 
aparells construïts a Saba
dell es llançaran des de l'ae
roport lleidatà. 

L'empresa va plantejar el 
2014 aquest ús inèdit per a 
l'aeroport d'Alguaire, que 
des del2020 defensa també 
la Generalitat. Se'l coneix 
com a llançament horitzon-

CELESTIA AEROSPACE 

L'empresa ja va proposar 
el 2014 utilitzar Alguaire 
com a base per llançar 
satèl·lits des d'un avió 

tal, una alternativa a l'ús de 
coets des de terra que con
sisteix a utilitzar un avió en 
vol per posar en òrbita satè
l·lits de petita mida i pes. El 
2014, Celestia volia utilitzar 
un vell avió de combat sovi
ètic, un MiG-29, per llançar 
fins a 16 artefactes adossats 
a míssils en cada viatge. 

Sindicat per exigir 
habitatge al Sobirà 
I SORT I Un grup de veïns 
del Pallars Sobirà ha creat 
un sindicat per defensar el 
dret a l'habitatge, informa 
Pallars Digital. El Sindicat 
d'Habitatge del Pallars So
birà es va posar en marxa 
l'any passat al comprovar 
que, com a conseqüència 
de la covid i els pisos tu
rístics, els preus del lloguer 
van pujar de preu de forma 
notable. 

Plataforma en defensa 
de la Terreta 
I TREMP I Veïns de la Terreta 
al Pallars Jussà han creat 
una plataforma per denun
ciar les carències d'infraes
tructures i serveis d'aquesta 
zona al municipi de Tremp. 
La Plataforma per una Ter
reta Digna va sorgir arran 
de queixes de veïns del nu
cli d'Aulàs pel mal estat-de 
la xarxa viària. 

Ajuts per promoure 
l'ocupació a la Seu 
I LA SEU I L'ajuntament de 
la Seu d'Urgell ha apro
vat la convocatòria d'ajuts 
per fomentar l'ocupació, 
principalment en el sector 
del comerç i els serveis, i 
en especial per a menors 
de trenta-cinc i majors de 
cinquanta-cinc. 
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