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LLEIDA

Compra col·lectiva de plaques
solars a Ciutat Jardí.

www segre.com/lle1da

Calen foc a un cotxe després de
saltar-se un control de la Urbana.
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ENSENYAMENT MOBILITZACIÓ

La vaga de docents comen~a avui amb
el suport deis directors d'institut de Lleida
Els sindicats preveuen que sera la més seguida en decades, especialment a Secundaria i menys a Primaria
i la concertada 11 Els responsa les de 48 centres de leida n avalen les reivindicacions
J.M.A/C.SANS

cridats
avui al primer dels cinc dies de
la vaga en l'educació pública
(15, 16, 17, 29 i 30) i deis dos
en la concertada (15 i 16) convocada de forma unitaria per tots
els sindicats en contra de la política del conseller Josep Gonzalez-Cambray. Entre altres punts
(vegeu el desglossament), reclamen la retirada de l'ordre que
avan~a l'inici del curs -al 5 de
setembre a Primaria i al 7 a Secundaria- i del nou currículum
de l'ESO, la reducció de l'horari
lectiu, la recuperació del poder
adquisitiu o que Educació assumeixi la responsabilitat de la defensa de la immersió lingüística
i la cobertura legal després de
la sentencia que obliga a fer el
25% de les classes en castella.
Els serveis mínims obliguen al
fet que hi hagi un docent per
cada tres aules.
Els sindicats es van mostrar
ahir confiats que, especialment
avui, l'aturada sera la més important dels últims 30 anys.
Van donar per fet que sera majoritaria als instituís, mentre
que a Primaria i, sobretot, a la
concertada, la mobilització sera menor. Tres autocars de docents parteixen aquest matí des
de Lleida cap a la manifestació
prevista a Barcelona, i hi haura
actes reivindicatius a Tremp, la
Seu d'Urgell, Vielha i a l'institut
Guindavols de Lleida. L'Assemblea de Docents de l'Alt Urgell
va anunciar ahir que s'adhereix
a l'aturada per "la gravetat" de
la situació i per "millorar la qua-

RECLAMACIONS

1LLEIDA 1Els docents estan

'No' a l'aven~ del curs
1 La decisió d'Educació d'avan~ar l'inici del curs vinent va ser
!'espoleta que, va fer detonar la
convocatoria de vaga.

Reduir l'horari lediu
1 El manifest unitari demana
reduir l'horari lectiu pe rqu e
torni a ser el d'abans de les retallades, la qual cosa suposa
una hora menys de classe a la
setmana.

Ratios més baixes
1 Menys alumnes per classe i no
tancar-ne cap a la pública. Per
al curs vinent, Educació redueix
a '20 la ratio a P3.

Més pressupost
1 Demanen destina r coma míni m un 6% del PIB a educació
i recuperar el poder adquisitiu
perdut per les retallades.

Docents de l'institut Joan Brudieu de la Seu davant d'una pancarta de suporta la vaga.

ACTES REIVINDICATIUS

Docents de Lleida omplen 3
busos pera la manifestació
a Barcelona i protestes a
Tremp, la Seu i Vielha
litat de l'educació pública i el
futur deis joves".
Denuncien que "portero 10
anys de retallades que afecten no només el personal, sinó
també l'alumnat". Un docent,

Xavier Mauri, va criticar "!'actitud autoritaria i mancada de
dialeg" del conseller. Un altre,
Xavi Alegre, va demanar que es
destini el6% del PIB a ]'educació en lloc del3,6% , "totalment
insuficient" i va reclamar més
professorat de suport per a una
inclusió real.
Els directors de 48 instituts
de Lleida, més del 90% del total, van enviar ahir un escrit al
conseller amb múltiples propostes que qüestionen l'aven~ del
calendari escolar, el nou cur-

rículum d'ESO i Batxillerat,
com esta previst aplicar l'obligatorietat de C2 de catala per
al professorat i la digitalització
deis centres, t el possible final
de la jornada intensiva, alhora que reclamen més recursos
o modificar }'actual horari de
permanencia al centre.
Un director va destacar que
queda ciar que "els problemes
són molts més que l'aven~ del
curs i que els instituís d'altres
delegacions han presentat escrits similars.

Plantilla
1 Demanen més persona l
d'atenció directa a l'alumnat i
l'estabilització d'interins.

'No' al nou currículum
1 Rebutgen el nou currículum
de Secundaria.

Defensa del catala1 Que Educació assumeixi la defensa de la immersió lingüística
i la cobertura legal pera l personal da_vant de la sentencia del
25% de castella.

EDUCACIÓ

URBANISME

l:'Escola del
Treball fomenta
l'emprenedoria

La renovació del
clavegueram de
Sucs, adjudicada

1LLEIDA 1L'Escola del Treball va
iniciar ahir la Setmana de l'Emprenedoria, que busca fomentar
la creativitat i l'emprenedoria
entre els seus alumnes amb tallers de treball i conferencies a
carrec d'emprenedors. Aquesta novena edició esta dedicada
a la sostenibilitat i comptara
amb ponencies d'una trentena
d'empresaris i emprenedors. El
meteoroleg Dani Ramírez va
fer la xerrada d'inauguració per
videoconferencia.

I LLE IDA 1L'ajuntament

Participants en l'acte inaugural de la Setmana de I'Emprenedoria.

va adjudicar ahir a !'empresa Turolense
Leridana de Construcciones
SL el contracte per renovar la
xarxa de clavegueram de l'Entitat Municipal Descentralitzada
(EMD) de Sucs per 227.250 euros, IVA indos. Es preveu que
aquesta renovació del clavegueram es faci als carrers Major,
Alt i la Font alllarg dels propers
quatre mesos i l'oferta guanyadora era la que tenia els costos
més baixos.
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P ohesportiu. L'esport d'equip de Lleida
vi u una temporada histórica.
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Futbol. La liga diu que el Bar~a té ellímit
salarial negatiu i no pot fitxar Haaland.
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HOQUEI PATINS OK LLIGA

Andreu Tomis es retira
Penjara els patins al final de la present temporada després de 17 campanyes al Llista i d'aixecar tres
títols europeus JI I o 1 a na raó unica, pero és el millor pera mi i la mena família", assegura
APUNTS

El club retira la samarreta
i la del seu germa Lluís
• Andreu Tomas tindra l'homenatge que es mereix al final de
la present temporada, quan el
club li retirara la samarreta, en
un acte en el qual també s'aprofitara per retirar la del seu germa Llu ís, que no va poder fe r-se
en el seu dia per la pandemia.
A I'Onze de Setembre ja estan
penjades les elastiques de Carlos Trilla i Lluís Rodero, retirats
el2017.

No descarta tornar, pero
no com a entrenador

Els seus companys d'equip, entrenadors i directius van voler estar al costat del se u ca pita en el moment d'anunciar que es retira.
XAVIER PUJOL
és un dia molt especial per a mi. na pandemia. "L'orgull que tinc
1LLEIDA 1Andreu Tomas, capita i El des tí ha volgut que anuncii: de la meua trajectoria en cap eas
gran referent del Llista Blava, que deixaré de fer el que més es basa en els exits esportius,
penjara els patios al final de la m'apassiona el mateix día que es sinó en tot el que envolta aquest
present temporada, després de compleixen sis anys que ens va esport. He tingut la gran sort de
. 17 campanyes al club de la seua deixar una persona a qui encara poder compartir passió, esport,
vida en tres etapes diferents. Ho apassionava més aquest esport, equip, victories, derrotes, títols,
va anunciar ahir en una sala de que era el meu pare", va dir amb alegries, penes i les perdues més
premsa de l'Onze de Setembre la veu entretallada per l'emoció. dures amb el meu germa bessó,
plena a vessar i acompanyat
"Ero sento afortunat de fer- el meu millor amie i segurament
perla se'ua família (la seua roa- ho davant de la meua família, !'única persona capa¡; d'escrire Marina, la seua esposa Car- la meua dona, la meua filia i el dassar-me durant tot un partit",
men, la seua filia Iris i el seu meu fill que aviat ens acampa- va dir, p1entre provocava les riagerma Lluís) i també l'esportiva . nyara, que sense ella no sé si lles entre els assistents. "1 també
(companys, tecnics i directius), seria aquí ara", va afegir. També la gran quantitat de gent que he
en un acte en el qual no va po- va tenir paraules peral seu ger- conegut . M'agradaria destacar
der evitar emocionar-se en més ma Lluís, que va agafar aquest algú, perque fa deu anys que jud'una ocasió.
mateix camí fa dos anys, en ple- guem junts i més de 25 que ens
No va donar cap raó del seu
adeu, ja que va reconeixer que
als seus 35 anys "em sento bé i
puc continuar aportant", pero
va destacar que "és un bon moment. He valorat moltes coses,
com la familia, que creixera [la
seua esposa ·e sta esperant un
fill]. No sé si m'equivoco prenent aquesta decisió, cree que
no, perque és el que sento, és el
millor pera mi i els que m'envolten. Per sort he pogut prendre-la jo, sense condicionants,
molt tranquil i conven~ut".
Les primeres llagrimes les va
vessar al recordar el seu pare,
que el portava a ell i al seu germa a entrenar a Lleida des de
Tremp tres o quatre vegades per
setmana en els seus inicis. "Avui Andreu, ambla se ua filia Iris i les tres copes d'Europa conquerides.

coneixem, i mai ens hem discutit
ni menyspreat. La meua relació
amb Joan [Cañellas] sí que pot
ser un exemple pera tothom",
va assenyalar.
Enrie Duch i Albert Folguera
Ji van agrair la seua dedicació.
"El defineixo en tres paraules:
compromes, amb"l'hoquei, amb
el club de la seua vida i amb el
seu país; el seu gran cor, i una
persona molt exigent, amb ell i
amb tots," va dir el president.
El tecnic va ser dar. "Amb l'Andreu al final del món", pero va
recordar que "encara no hem
acabat, tenim coses per jugar i
títols enjoc".

• Andreu Tomas va deixar una
porta oberta a tornar a l'hoquei
i al Llista, pero mai com a entrenador. "A curt termini no em
plantejo res, a mitja o llarg no
ho descarto perque m'ag rada
l'hoquei i és un cl ub que esti-'
mo, pero no coma entrenador,
no m'ho he plantejat mai i no
m'hi veig", va dir.

Format al Tremp i 32
temporades en actiu
• Des deis 4 anys que Andreu
Tomas va sobre rodes. Després d'onze temporades al CH
Tremp, va passar al Llista, on
n'ha estat 17 en tres etapes diferents. També en va juga r dos
al San Antonio de Pamplona i
dos al Quevert t rances, on va
aconseguir una Lliga i una Copa. Ara vol retirar-se guanyant
la seua quarta Europe Cup.
"Seria espectacular", assegura.

El paliares no va poder evitar emocionar-se en la roda de premsa.

