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Cap incidència greu a Lleida en la
primera jornada de vaga escolar
La protesta aplega entre un 20 i un 60% de docents lleidatans
El seguiment de la vaça
del sector educatiu a les
comarques de Lleida va anar
ahir del19,85%, segons el
Departament d'Educació,
fins al 30 i al 60%, segons
els sindicats USTEC i UGT,
respectivament.
Lleida
XAVIER NADAL
El primer dels cinc dies previstos de vaga del sector educatiu
va tenir el seguiment del 19,85%
als centres públics i del 5,36% als
centres concertats, segons el Departament d'Educació. El director
dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, Claudi Vidal, va explicar que "s'han respectat els
serveis mínims decretats per la
Generalitat i cap centre educatiu
ha hagut de tancar" i va dir que
"no s'ha produït cap incidència".
La portaveu d'USTEC-STEs,
Laia Martí, va manifestar que "a
les comarques de Lleida hi ha hagut un seguiment global d'entre
el 20 i el 30% i s'ha notat més a
Secundària". Va explicar que "la
incidència a Lleida és menor respecte a d'altres demarcacions pel
fet que existeixen molts centres
situats en zones rurals en què la
plantilla no s'ha pogut sumar a la
protesta perquè havien de complir amb els serveis mínims, que
obliguen que hi hagi un docent
per cada tres aules".
La responsable d'Educació
de CCOO de les Terres de Lleida,
Rosa Montané, va fer un balanç
positiu del seguiment de la vaga
a Lleida i, respecte a la mobilització de Barcelona, va comentar
que "els històrics del sindicat no
havien vist una mobilització tan
multitudinària del sector des dels
anys 1980".
El responsable d'Educació de
la UGT Terres de Lleida, Josep
Maria lbañez, va donar poca importància a les dades facilitades
per Educació i va dir que "a Lleida
s'ha sumat a la vaga un 60% dels
docents en el que ha estat una
pujada d'adrenalina per als professionals del sector".
D'altra banda, uns 180 docents i professionals del sector
van anar a Barcelona en grup per
participar en la manifestació con-

FOTO: Tony Alcantara I Professors de l'institut Guindàvols de Lleida van fer una performance per protestar contra la política del conseller d'Educació

FOTO: Tony Alcantara I Els estudiants van poder fer classes ahir
vacada. Van sortir tres autocars
des de Lleida i un altre des de la
Seu d'Urgell, a més de diversos
cotxes particulars i gent que es va
desplaçar amb tren.
Una cinquantena de docents es van manifestar ahir davant de la delegació del Govern
a l'Alt Pirineu a Tremp i la comitiva va tallar la carretera C-13 al
seu pas per la ciutat durant uns
20 minuts. Al Pont de Suert, docents de Primària i Secundària
van participar en la manifestació
pels carrers de la capital de l'Alta
Ribagorça A la Seu d'Urgell tindrà lloc avui una mobilització pels
carrers a les 9.15 hores i, a les 18

hores, una concentració general
a la plaça dels Oms.
Els sindicats han convocat per
a avui una manifestació a la ciutat de Lleida que sortirà del Rectorat de la Universitat de Lleida,
a la plaça Víctor Siurana, a les 18
hores. Al matí hi ha previst un acte de protesta davant dels Serveis
Territorials d'Educació a Lleida.
La vaga convocada de forma
unitària per tots els sindicats en
contra de la política del conseller
d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, continua avui a l'educació
pública i concertada i es tornarà a
fer els dies 17, 29 i 30 de març al
sector públic.

FOTO: Núria Castells I Manifestació dels docents al Pont de Suert

Alerta pel retrocés de l'aranès
als currículums escolars
La síndica d'Aran, Maria Vergés,
considera "intolerable" el retrocés de l'aranès als currícu lums
escolars de Primària i Secundària. Així ho ha fet saber, per
carta, al conseller d'Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray, i així
ho va mostrar als docents que
van fer vaga ahir a la Val d'Aran.
La síndica va lamentar que el
professorat que vol acreditar els
coneixements oficials d'aranès

hagi de fer-ho en l'apartat de
llengües estrangeres i va demanar que es contempli la necessitat de conèixer l'aranès per a
cobrir les places amb incidència
a les escoles araneses. Vergés
va sentenciar que malgrat no
tenir competències en aquesta matèria, el Conselh Generau
farà tot el que estigui al seu
abast per continuar fent arribar
les demandes de les escoles.
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Els convocants
xifren en el 70%
el seguiment, i
per Educació
només el33%
En la primera jornada de vaga
a la que estaven cridats els docents de centres públics i de la
concertada, el lleure educatiu i
el personal laboral del Departament, els sindicats van xifrar el
seguiment en un 70%.
Per contra, el Departament
d'Ensenyament va xifrat en el
33,05% el seguiment de la vaga
als centres públics i en el8,26%
als concertats, amb dades actualitzades a les sis de la tarda.
Per serveis territorials, on va
tenir més seguiment ha estat al
Consorci d'Educació de Barcelona i al Vallès Occidental.

Javier Pacheco
acusa el Govern de
"supèrbia" i l'insta
egociació
El secretari general de CCOO
a Catalunya, Javier Pacheco,
va demanar al president de la
Generalitat, Pere Aragonès, i
al conseller d'Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, que truquin "de manera urgent" a la
comunitat educativa per "negociar" i "pactar" les polítiques
educatives, a l'inici d'una vaga
convocada per a cinc jornades.
"El Govern ha de donar ràpidament una resposta al clam
de la vaga", va afirmar Pacheco
davant de l'Institut Escola Trinitat Nova, a Barcelona. Pacheco
va carregar contra la "supèrbia"
del Govern a l'hora de dissenyar i desplegar les polítiques
educatives.

La CUP demana a
Gonzalez Cambray
"negociació o
dimissió"
La nova diputada de la CUP Nogay Ndiaye s'ha dirigit al conseller d'Educació, Josep Gonzalez-Cambray, per demanar-li
que negociï amb la comunitat
educativa i "assumeixi" les seves reivindicacions. "Conseller,
negociació o dimissió", ha afegit des de la sala de premsa del
Parlament. Segons la diputada,
l'avançament del curs escolar
només és "la gota que ha fet
vessar el got".

Els sindicats reclamen negociar
amb Aragonès després d/una
reunió infructuosa amb Cambray
El conseller s'ha entrevistat amb el comitè de vaga
quan la concentració ha arribat al Departament
El sindicats educatius van
reclamar negociar amb el
president de la Generalitat,
Pere Aragonès, ja que
consideren que el conseller
d'Eduadó, Pere Aragonès,
ja no és vàlid per portar a
terme aquest diàleg.
Barcelona
ACN
Ho van dir precisament després
de reunir-se amb Cambray després de la manifestació, que va
acabar davant de la seu del Departament, a la Via Augusta. Els
sindicats van lamentar que Cambray no va fer cap proposta i
que va tornar a presentar el seu
"immobilisme", en paraules de
la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Segura va assegurar que novolen allargar la situació de conflicte
actual, però va lamentar que amb
el conseller "no és possible" negociar. En una línia similar, Marta
~inguella (CGT) va afirmar que
Cambray els havia "venut fum" i
va ignorar la manifestació multitudinària i el seguiment de la vaga. "No és una persona vàlida per
a la negociació", va manifestar.
La portaveu d'USTEC va insistir que els motius de la vaga són
diversos, no només l'avançament
del calendari escolar, i per això va
reclamar negociar tots els punts.
Entre aquests hi ha revertir les
retallades, l'estabilització del personal, la retirada dels nous currículums, l'aplicació real del decret
d'inclusiva, la reducció de ràtios
i la necessitat de més personal.
"No cedirem ni un miHímetre",
va declarar Segura.
Des de la UGT, Lorena Martínez va lamentar també que l'espai on els havia rebut no era adequat per tenir la trobada que feia
falta . Va afegir que si el conseller
no és capaç de negociar, que dimiteixi.
Bernat Pelactr, de la lntersindical, va recriminar a Cambray que
digui que està disposat a parlar
però no faci "cap proposta".

PROU IMPOSICIOf>iS! PROU R
PER UNA EDUCACIO PÚBLICA

FOTO: Andreu Dalmau (EFE

Milers de docents es van manifestar ahir pels carrers de Barcelona

Uns 22.000 manifestants criden
a B.arcelona qu.e 'no són les
vacances; són les mancances'
Milers de docents es van manifestar a Barcelona en el primer
dels cinc dies de vaga convocats
pels sindicats contra la política
del conseller Gonzàlez-Cambray
i per reclamar millores.
La manifestació, a la que es
van afegir docents desplaçats
en autocar des de diferents
punts de Ponent, va va finalitzar davant del Departament,
a la Via Augusta, on s'han viscut alguns moments de tensió
perquè part dels manifestants
volien entrar a la conselleria.
A l'exterior hi havia presència
policial i quan els manifestants
s'han apropat a la porta i han
tret el cordó de plàstic que impedia l'accés, agents dels antiavalots han sortit de dins de la
conselleria. En aquest moment

s'ha produït algun forcejament.
Els manifestants exigien parlar
amb el conseller.
L'havien convocada USTEC,
CCOO, UGT, la lntersindical,
Professors de Secundària, CGT
i USOC. Reclamen arribar al 6%
del PIB en inversió educativa,
reduir ràtios, estabilitat del personal interí, retirar el nous currículums i el nou calendari escolar i el compromís del conseller
sobre el cata là. Volen també la
dimissió de Cambray.
La marxa va reunir 22.000
persones segons la Guàrdia Urbana i fins a 60.000 segons alguns sindicats. Entre els càntics
es van poder escoltar 'No volem
ensenyament en procés d'assoliment', 'Cambray menys discursos i més recursos', 'Això no és

docència, és supervivència', 'No
són les vacances, són les mancances' i 'El nou currículum:
fum, fum, fum'.
Una de les coses que van
voler deixar clar els que es manifestaven és que no sortien al
carrer només per l'avançament
del calendari escolar. Paula Serrano, professora de secundària
a l'Institut Sant Joan Despí, va
explicar que els motius "venen
de lluny" i els va situar en una
dècada enrere, amb l'inici de
les retallades. Entre aquests, la
manca d'hores d'atenció i la impossibilitat de fer tutories i trobades amb les famnies dins de
l'horari marcat. Va afegir que el
que està en joc és el futur dels
infants i joves, però també la salut mental dels docents.
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La Generalitat situa a
"principis d/ estiu// la
consulta sobre els JJOO
FOTO: Subdele¡acló/ la reunió que va mantenir ahir el subdelegat

Crespín aborda la campanya
de la fruita amb el grup Actel

L'executiu català modifica la Llei de
consultes populars no referendàries
lleida

•

ACN
El Govern situa a principis d estiU11 la consulta sobre els Jocs
d Hivern. Així ho va explicar la
portaveu, Patrícia Plaja, durant la
roda de premsa d'aquest dimarts
a Palau, posterior al Consell Executiu. El Govern ha aprovat un
decret llei que modifica la Llei
10/20141 del 26 de setembre, de
consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. S'ha afegit un punt
a l'apartat 3 de l'article 4 que permet al president promoure i convocar consultes simultàniament
en més d'un municipi, comarca
o vegueria, sobre assumptes relacionats amb competències o
interessos de la Generalitat. També s'ha aprovat l'ampliació dels
membres de la Taula de representació territorial del projecte
de la candidatura dels Jocs.
Amb aquest recurs de legislació d'urgència, el president, Pere
Aragonès, podrà promoure i convocar una consulta sobre la candidatura per als JJOO d'Hivern del
2030. Amb l'afegitó, es podran fer
11

1

1

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, va
visitar el Centre logístic de la
cooperativa de segon grau ActeiGrup, a Térmens. la visita

s'emmarca dins d'un seguit de
visites en el marc de la propera campanya de fruita, així com
per compartir amb els diferents
agents les preocupacions.

El Festival del Joc de la Seu
d'Urgell amplia el nombre
d'espais i busca consolidar-se
El Festival del Joc del Pirineu de
la Seu enguany se celebrarà els
dies 1, 2 i 3 d'abril. En la presentació, l'alcalde Francesc Viaplana va subratllar que aquest
11
festival és la primera cita anual
en el 'sector del joc a Catalunya
1
1 alhora seguim sent 1únic festival d'aquesta temàtica tant al
Pirineu com a la demarcació de
lleida( és un festival de referència. Convidem a tothom( a petits
i grans( a venir a la Seu d'Urgell

rurgell crearà
una borsa
d'habitatge a
principis del
mes que ve
Durant l1any 2021 l'Oficina d1Ha1
bitatge de I Urgell ha iniciat un
procés de dinamització, ampliant
el personal tècnic que permetrà
abraçar més polítiques en matèria d'habitatge com la creació de
l'Oficina de Rehabilitació, que a
part de gestionar les ajudes provinents dels Fons Next Generanon, també gestionarà la resta
d'ajudes a la rehabilitació ja existents. Un dels projectes més ambiciosos és la creació i posada en
funcionament de la Borsa d'Habitatge de l'Urgell que està prevista
per a principis d abril.
1

jugar i a divertir-se11. El 6è Festival del Joc del Pirineu presenta 50 localitzacions diferents i
singulars pensats per a tots els
públics, des de famílies, joves,
aficionats als jocs de la taula o
jugadors novells. la tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat,
Mireia Font( va manifestar que
Tedició d'enguany marca la seva consolidació( que amplia el
número d'espais de jocs i aposta
per la seva singularitat11.

FOTO: ACN/ El consell executiu que es va celebrar ahir dimarts
consultes d;abast supramunicipal
superior al municipi, comarca o
vegueria.
El Govern considera que un
projecte de les dimensions d'una
candidatura olímpica( amb les
implicacions esportives( econòmiques, socials i ambientals que
comporta, requereix que les persones llmés directament afectadesi( per la seva celebració puguin

manifestar la seva voluntat al respecte.
Aquest Decret llei es dicta a
l'empara de la competència que
l'article 122 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat
de Catalunya en matèria de consultes populars. la modificació
s'ha aprovat per un decret llei per
donar resposta als terminis de la
candidatura olímpica.

Els transportistes demanen
no criminalitzar el servei de
mercaderies per carretera
El principal sector del transport
de mercaderies per carretera del
país, agrupat per la Confederació Empresarial de Transports
per Carretera de Catalunya {CETCAT), que inclou Asotrans Lleida,
demana que no es 11Criminalitzi 11
el sector del transport de mer11
caderies per carretera i que dimiteixi11 Ramon lamiel, director
de1 Servei Català de Trànsit-(SCT).
Són peticions que fa CETCAT arran de les dades presentades pel
Servei Català de Trànsit on s'afirma que l'increment de morts a
l1autopista va lligat a l'augment
del pas de camions.
11
CETCAT considera que SÓn
estadístiques numèriques( però
no analitzades en profunditat. A

Volen la
dimissió del
director del
Servei de Trànsit

•

l1autopista l'increment no només
ha estat de camions( sinó també
de cotxes11. Des de l'associació
demanen que no es Criminalitzi el sector, que és estratègic
pel país i és un servei públic. Els
transportistes ja tenen les carreteres nacionals restringides per
circular-hi i, en generat no s'estan duent a terme inversions en
11

FOTO: CETCAT/ Asotrans lleida és un dels associats de la CETCAT
infraestructures~~. CETCAT demana que 11dimiteixi 11 Ramon lamiel, director del Servei Català de
Trànsit1 per la seva ~~incompetèn
cia" al capdavant d'un càrrec que
11
ocupa des de fa nou mesos, per
no atendre les nostres necessi-

tats, per prendre decisions sense consultar amb el sector i per
obviar sempre les al·legacions
que els fem davant noves restriccions11. També lamenten que el
conseller d'Interior "no hagi interlocutat amb el sector~~.

