
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell
ha tancat el curs del Pla de Tran-
sició al Treball amb un balanç de
set  nous joves formats i preparats
per entrar al mercat laboral. Els jo-
ves han pres part en els curs d’au-
xiliar de vendes, oficina i atenció
al públic dels Programes de For-
mació i Inserció-Pla de Transició
al Treball (PFI-PTT) que organit-
zen el departament d’Ensenya-
ment  i l’Ajuntament. Segons ha
explicat el consistori, alguns
alumnes realitzaran el curs vinent
un cicle formatiu de grau mitjà,
mentre que d’altres seguiran els
seus estudis a l’Escola d’Adults.
Els set alumnes han adquirit co-
neixements teòrics i pràctics d’au-
xiliar de comerç, oficina i atenció
al públic i han fet pràctiques en
nou empreses de la Seu: Supsa
Supermercats Pujol, Maido ani-
mals, Microseu, Arxiu Comarcal
de l’Alt Urgell, Les Mesures, Ca-
prabo, Casa Llevet, Estació 2014 i
el supermercat Bon Àrea. El pro-
grama facilita la inserció als joves
que no han obtingut el graduat en
educació secundària.  

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

Ajuntament i
empreses de la
Seu ajuden els
joves sense ESO 
a trobar feina

La ministra de Política Territo-
rial i Funció Pública, Meritxell Ba-
tet, considera «clau» conceptes
com ara la «confiança» i la «lleial-
tat» per a la normalització de les
relacions institucionals entre els
governs espanyol i català. En
aquest sentit, ahir, des de la Jorna-
da d’Economia de la Seu d’Urgell,
va posar dues condicions, com
són «el respecte i el reconeixe-
ment de l’altre com a interlocutor
vàlid» i «el respecte de les regles
del joc», és dir, «la Constitució i
l’Estatut».

Batet va dir que encara no hi ha
data per a la reunió prevista entre
Pedro Sánchez i Quim Torra, però
va explicar que ha conversat tele-
fònicament amb la consellera de
la Presidència, Elsa Artadi, per co-
mençar a preparar la trobada.
«L’interès és que es produeixi
aviat i en condicions, que no sigui
una salutació sense més i serveixi
per avançar», va sentenciar. De to-
tes maneres, per a Batet, amb una
reunió no n’hi haurà prou. 

La ministra considera impor-

tant que es normalitzin les rela-
cions institucionals entre els go-
verns espanyol i català i, en aquest
sentit, que es produeixi una pri-
mera reunió entre Sánchez i Torra
i «que comencin a caminar els
mecanismes de col·laboració i
cooperació que tenim». «Crec que
hi ha molt marge per arribar a
acords» i que «hi ha demandes
d’inversions en infraestructures i
altres qüestions que es poden par-
lar com es parla amb altres comu-
nitats autònomes, i crec que seria
un bon senyal que les relacions es
comencessin a normalitzar en
aquesta direcció». En el marc de
la cloenda de la 29a Trobada Em-
presarial al Pirineu, Meritxell Ba-
tet va sostenir que per restaurar el
diàleg cal que el Govern estigui
disposat a arribar a acords «con-
crets i parcials». 

En relació amb la possibilitat de
l’acostament dels presos a Cata-
lunya, la ministra va deixar clar
que «hi ha un jutge instructor que
sol·licita la compareixença
d’aquelles persones que són a la
presó i això no aconsella que exis-

teixi una llunyania ni un trasllat
constant». Per això, Batet va sos-
tenir que «quan finalitzi la ins-
trucció serà el moment adequat
per plantejar-se aquesta qüestió
en altres paràmetres». 

Pel que fa a la petició de Torra
perquè el govern de l’Estat dero-
gui el decret que facilita el trasllat
de les seus socials d’empreses fora
de Catalunya, Batet va respondre
que primer cal preguntar-se per
què les empreses han volgut mar-
xar i va remarcat que «el decret
afectava una empresa i malaura-

dament n’han marxat moltes
més».

L’aeroport, amb GPS
D’altra banda, Batet es va com-
prometre a millorar el finança-
ment dels ajuntaments i va ex-
pressar el compromís del govern
espanyol perquè l’aeroport d’An-
dorra-la Seu pugui disposar del
sistema d’aproximació GPS, per
facilitar les maniobres d’enlaira-
ment i aterratge en condicions de
poca visibilitat de les aeronaus,
que milloraria les operacions.
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Batet afirma a la Seu que ja ha parlat amb
Artadi per fer la trobada Sánchez-Torra
La ministra demana «confiança» i «lleialtat» per al diàleg i no té pressa per al retorn dels presos catalans
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Meritxell Batet, a la jornada de la Seu
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