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EDUCACIÓ POLEMIQUES 

Els nens del Vall de Boí tornen al 
cOl egi sense acord amb Educació 
Els pares addueixen que no poden estar més temps sense anar a classe 11 Mantenen 

S osicu> c,o a un p o e~so q11i ac sen de mala praxi 

MARÍA MOLI~A 
1 LA VALL DE BOl 1 Els 25 nens d'edu
cació infantil de l'escola Vall 
de Boí de Barruera van tornar 
ahir a classe malgrat les queixes 
deis pares i que no s'ha arribat a 
cap acord amb Educació sobre 
el professor a qui les famílies 
acusen de mala praxi. De fet, 
el president de l'Associació de 
Pares i Mares (Ampa) del cen
tre, Rogelio Lucas, va indicar 
que, si ho han fet, és perque 
els nens portaven des del día 
11 de gener a casa, data en la 
qual havien d'incorporar-se a 
les classes després de les vacan
ces nadalenques, i no es podia 
retardar més l'activitat lectiva 
sense perjudicar els escolars. 
Alguns s'han anat reincorpo
rant en l'última setmana ja que 
els seus pares no podien conti
nuar amb la protesta per mo
tius laborals. Van insistir que 
continuaran treballant amb el 
centre educatiu i l'ajuntament 
per buscar una solució ja que 
insisteixen en la seua descon
fian~a cap al docent, que es va 
reincorporar el mes passat al 
seu lloc de treball després d'un 
període de baixa laboral. No 
obstant, es reafirmen que "en 
cap moment no han dubtat de l.a 
professionalitat de la resta deis 
educadors i mantenen la seua 
confian~a a l'equip de mestres". 
No així a la conselleria d'Educa
ció, que manté bloquejada la si-

Alguns deis nens d'lnfantil que s'ha reincorporat a les seues classes a l'escola de Barruera. 

tuació, diuen. El docent java ser 
vetat al setembre pels pares i va 
a gafar la baixa, perla qua] cosa 
va ser substitui:t per una mestra 
de refor~. El delegat d'Educació 
a Lleida, Carles Vega, va asse
nyalar aquest mes que aquesta 
docentes mantindra i va afegir 
queja en l'inici del curses van 
desplegar tots els mecanismes 
perque els alumnes tinguessin 

ECONOMIA FISCALITZACIÓ 

El PSC porta a la Sindicatura 
de Comptes els papers del 
conveni de l'aeroport 
1 LLEIDA 1 El grup municipal del 
PSC a la Paeria de Lleida ha 
presentat a la Sindicatura de 
Comptes la documentació so
bre el pagament de 435.000 eu
ros de l'ajuntament de Lleida a 
la Generalitat per l'aeroport de 
Lleida-Alguaire, pels convenís 
de 2010, 2013 i 2014, per pre
sumptes irregularitats, tal com 
va avan~ar SEGRE. El líder de 
l'oposició, Felix Larrosa, va ex
plicar que la finalitat del procés 
és sol·licitar a la Sindicatura un 
informe per "aclarir si la liqui
dació s'ajusta correctament a 
l'etica i la llei", i va recordar que 
va ser desestimat previament a 
través d'un decret de l'alcalde, 
Miquel Pueyo, i per un informe 
de !'interventor municipal. Va 
explicar que "volem que se'ns 
validi si els comptes d'Aeroports 

de Catalunya, que l'agost del 
2019 va requerir a la Paeria 
el pagament a través d'un fax 
firmat pel seu president, Isidre 
Gavín, acrediten que s'han fet 
aquestes despeses que paguen 
tots els lleidatans". Així mateix, 
es va preguntar per que !'edil 
Toni Postius va fer modificar un 
conveni de fa 10 anys, que no 
es va aprovar, pero que va per
metre sobrepassar els límits que 
la intervenció municipal havia 
establert. Va afegir que si no es-

--.an acreditarles les despeses per 
pagar el conveni, amb aques
ta modificació "hauran volat 
435.000 euros cap a Barcelona". 
1 va assenyalar que la demanda 
és en defensa deis interessos ge
nerals, i que "no veiem clar que 
la Paeria faci d'entitat finan cera 
a la Generalitat". 

el maxim suport pedagogic des 
del primer dia. Fonts coneixe
dores del cas van indicar que 
podría estar de nou de baixa, 
encara que aquest extrem no 
va ser confirmat. Educació va 
expulsar de la borsa d'interins 
aquest mestre el2017 per falta 
de competencies professionals 
i no va poder inscriure's de nou 
fins passats dos anys. El Tribu-

MUNICIPIS INICIATIVES 

nal Superior de Justícia de Cata
lunya va declarar nuHa la seua 
exclusió de la borsa d'interins i, 
segons l'advocat del professor, 
no hi ha sentencies condemna
tories per mala praxi. Va afegir 
que l'expedient del mestre es
ta net i que mantindra la seua 
pla~a al Vall de Boí perque no 
ha fet res per mereixer aquesta 
reprovació. 

LACM impulsa un 
projecte per combatre la 
despoblació a Catalunya 
1 LLEIDA I L'Associació Catalana 
de Municipis (ACM), a través 
de la Fundació Transparencia 
i Bon Govern Local (FTBG), 
impulsa un projecte per lluitar 
contra la despoblació a Cata
lunya. Es tracta de la iniciativa 
Arrelament al territori, que 
busca detectar els problemes i 
necessitats dels municipis afec
tats per aquesta problematica 
i implementar iniciatives per 
combatre-la. 

El president de l'ACM, Llu
ís Soler, va explicar que "és 
necessari actuar de forma de
cidida i urgent per afrontar la 
despoblació" i va assenyalar, 
d'altra banda, que "volem un 
territori equilibrat i vertebrat 
i per aconseguir-ho és neces
sari que els ve'ins i les ve'ines 
de municipis petits disposin 

de les mateixes oportunitats". 
El projecte entra ara, dones, 
en la tercera fase, després de 
dos etapes d'analisi i s'ha obert 
una convoctaoria per triar tres 
projectes pilot. 

L'FTBG finan~ara el cin-

PROVES PILOT 

L'entitat ha obert el 
procés per triar tres 
preves pilot que es 
finan~aran al 50% 

quanta per cent d'aquests pro
jectes, a que es preveu destinar 
70.000 euros i que han d'es
tar relacionats amb !'activa
ció d'habitatges buits o amb 
l'atenció a la gent gran. 

COMARQUES 1 15 1 

POLÍTICA 

Corbins retira la 
pancarta de suport 
als polítics presos 
1 CORBINS 1 L'ajuntament de 
Corbins va retirar ahir tem
poralment la pancarta de su
port als líders independentis
tes empresonats i exiliats així 
com ellla~ groc que hi havia 
a la fa~ana de l'ajuntament. 
Ho va fer arran d'un requeri
ment de la Junta Electoral 
de Zona per una denúncia 
interposada per Cs de Llei
da. La JEZ també ha recla
mat retirar fotos del web de 
l'ajuntament. 

ORO ENANCES 

Solsona regula 
l'ús del patinet 
eledric als carrers 
1 SOL SON A 1 L'ajuntament de 
Solsona modifica l'ordenan~a 
de circula ció per incorporar 
la normativa referent a ve
hieles de mobilitat personal 

_ (VMP), com per exemple els 
patinets electrics, aprovada 
en l'últim ple. La iníciativa 
vol donar resposta així a la 
presencia creixent de pa
tinets i facilitar la conviven
cia amb els vianants a la via 
pública. 

PLENS 

Tremp debat uns 
comptes de 5,7 
milions d'euros 
1 TREMP 1 El ple de l'ajuntament 
de Tremp va debatre ahir 
el pressupost per a aquest 
exercici, que ascendeix a 
5,7 milions d'euros. El grup 
municipal de Comprornís per 
Tremp, a l'oposició, tenia pre
vist votar en contra de la pro
posta de pressupost perque 
no plan teja objectius per po
der paHiar la crisi economica 
i al no contemplar diverses 
inversions. 

MOBILITAT 

Canvis en les 
freqüencies de la 
línia de Manresa 
1 LLEI DA 1 El secretari d'Infraes
tructures, Isidre Gavín, es va 
reunir ah ir amb el president 
del consell de l'Urgell, Ge
rard Balcells, per analitzar el 
projecte de rodalies Lleida. 
Durant la reunió es van ex
posar com s'implementaran 
els canvis en les freqüencies 
en les quals treballa Terri
tori sobre la línia de Cerve
ra-Manresa en el pla de ro
dalies de Lleida. 
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