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escoles planificació

religió normativa

Ensenyament obre
Solsona reclama a Novell no
un nou grup de P-3 al vetar actes laics a esglésies
demana al bisbe que repensi la postura en un acte religiós
Vedruna de Balaguer L’alcalde
amb 850 persones || En benefici de la societat i la integració
redacció

❘ balaguer ❘ El col·legi Vedruna de Balaguer tindrà el curs
vinent un tercer grup de P-3,
que se sumarà a les dos línies
amb què compta en l’actualitat, per respondre a l’elevada
demanda de places, que ha
provocat que disset famílies
es mantinguin a l’espera al
quedar sense assignació. El
director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida,
Miquel Àngel Cullerés, va
avançar ahir la solució per
la qual han optat després que
els pares reclamessin aquesta
tercera línia al registrar-se
67 preinscripcions davant de
les 50 places hàbils de les dos
que hi ha actualment (vegeu
SEGRE d’ahir).
El nou grup tindrà també
capacitat per a 25 alumnes i
de moment s’habilitarà per al
curs 2017-2018, sense que es
descarti la seua continuïtat
més endavant, si la situació
segueix superant aquesta
línia i la demanda continua
superant l’oferta de places del
centre. La conselleria rectifica així el seu pla inicial, que
preveia acollir aquest grup
al Gaspar de Portolà.
Els pares havien mostrat
la seua preocupació per la
possibilitat que el nou grup
s’obrís a l’escola Gaspar de
Portolà, si bé finalment la
conselleria ha optat entre
diverses opcions per ampli-

ar l’oferta al col·legi Vedruna.
Les famílies dels nens que havien iniciat l’escolarització a
la llar d’infants del Vedruna
estaven disconformes amb
la proposta d’Ensenyament
i preferien que els seus fills
iniciessin P-3 en el mateix
centre.
La direcció, per la seua
banda, volia plantejar alternatives perquè aquests nens
no haguessin de canviar
d’escola.

segre

les frases

«Sé que
trobarà
l’equilibri idoni
per a
l’enriquiment mutu»
«La proximitat és
el que emana del
Concili del Vaticà
al qual apel·la
el papa Francesc»

les claus

Nou grup a P-3

z El col·legi Vedruna de Balaguer tindrà un tercer grup
de P-3 per als 17 nens que
s’havien quedat sense plaça
al registrar-se 67 preinscripcions davant de les 50 places
hàbils en els dos grups que
hi havia fins ara. El grup tindrà capacitat per a un total
de 25 alumnes.

David Rodríguez

alcalde de solsona

David Rodríguez i Xavier Novell, a la festa major de Solsona.
maría molina

❘ solsona ❘ La celebració de la
XXXI Trobada Interdiocesana
de Vida Creixent, celebrada
dimarts a la sala polivalent de
Solsona i que va congregar 850
persones, moltes de les quals
pelegrins, va servir a l’alcalde
de la capital del Solsonès, David Rodríguez (ERC), per demanar al bisbe, Xavier Novell,
que es replantegi la decisió de
restringir esdeveniments extralitúrgics a les esglésies (vegeu SEGRE del dia 2).
En el seu discurs, Rodríguez
va assenyalar que “de la mateixa manera que equipaments
públics com aquest –referint-se

Els pares
z S’havien mostrat disconformes amb la proposta de
la conselleria d’Ensenyament d’acollir els 17 nens al
col·legi Gaspar de Portolà i
la direcció del centre volia
proposar alternatives perquè els nens poguessin seguir la seua escolarització al
Vedruna.

ferrocarril incidències

Critiquen que Endesa
prorrogui concessions
❘ lleida ❘ El diputat d’ECP al
Congrés per Lleida, Jaume
Moya, va expressar ahir la
seua “preocupació” davant
de la possibilitat que Endesa
prorrogui concessions de centrals hidroelèctriques, després que la companyia hagi
ampliat els terminis d’amortització de 65 anys a un segle (com va avançar SEGRE
dimecres). Va anunciar que
s’hi oposarà i ha presentat
preguntes al Govern.

Demanen afavorir la
natalitat a l’Alt Urgell
❘ la seu d’urgell ❘ El grup municipal de Compromís per
la Seu, a l’oposició a l’ajuntament, reclama mesures
“urgents i immediates” en
matèries com ocupació i educació per afavorir la natalitat
a l’Alt Urgell, la més baixa del
món, amb una mitjana d’1,06
fills per dona (vegeu SEGRE
d’ahir).

a la sala polivalent– no giren
l’esquena a les convocatòries
de caràcter religiós, considero que els temples també han
d’obrir-se a determinats actes
extralitúrgics, sempre que no
siguin contraris a la santedat.
De segur que les esglésies i capelles de la nostra diòcesi sabran continuar mantenint el
diàleg amb la cultura i, així,
amb el conjunt del poble”.
Rodríguez va remarcar que
“crec que és la manera d’alinear-se amb l’esforç de proximitat que emana del Concili II del
Vaticà i a què apel·la el papa
Francesc”. Va finalitzar dient
que “estic convençut que mon-

senyor trobarà l’equilibri idoni
per a l’enriquiment mutu de la
comunitat religiosa i el conjunt
de la població”.
D’aquesta forma, l’alcalde
respon a la petició de Novell
de buscar emplaçaments per a
actes profans, ja que “està fart
de veure el que no toca a moltes esglésies”, motiu pel qual va
demanar que es busquin locals
adequats per posar fi a aquest
costum.
L’actitud del bisbe de Solsona ha trobat el suport de les diòcesis de Lleida i l’Urgell, mentre que sacerdots progressistes
demanen obrir les esglésies a
la societat.

energia litigi

Retards en tres trens
per un tall de llum
a l’estació de Tàrrega

La CUP afirma que Endesa
accepta cobrar l’IVA de la
llum que vol la Vall Fosca

redacció

❘ la torre de capdella ❘ El grup
municipal de la CUP, a l’oposició a la Torre de Capdella,
va afirmar ahir que Endesa
ha atès una primera reclamació sobre l’IVA de factures de
la llum. La va formular una
veïna d’aquest municipi de la
Vall Fosca que es va acollir al
model d’autoliquidació que la
CUP va distribuir per pagar
només l’IVA per l’energia al
preu del 1927. Membres de la
CUP i veïns van presentar la
reclamació d’aquesta veïna,
que va liquidar 166 € davant
dels 4.339 que exigia la companyia per rebuts des del 2009.
Al costat d’aquesta, van aportar una carta d’Endesa que,
segons el grup municipal, accepta l’autoliquidació. Per la
seua part, Endesa no va poder

❘ Lleida ❘ Tres trens de la línia de
Manresa (R12) van patir ahir
retards d’entre 16 i 25 minuts
a primera hora del matí com a
conseqüència d’un tall de llum
a l’estació de Tàrrega que va
impedir accionar durant mitja
hora el canvi de vies. Així ho
van indicar fonts d’Adif, que
van aclarir que aquesta incidència va tenir lloc a les 07.15,
just quan dos trens havien de
canviar de via, i que la interrupció del subministrament es va
deure a la companyia elèctrica.
Es va restablir cap a les 07.45 i el
trànsit a l’estació de la capital de
l’Urgell va recobrar la normalitat. En total, hi va haver tres
combois afectats, que van patir
retards de 35, 22 i 16 minuts,
respectivament.

Aquesta incidència arriba
dies després que un vehicle arranqués la catenària que subministra electricitat als trens al
creuar un pas a nivell a Tàrrega,
fet que va impedir la circulació
de quatre trens i va obligar a
transportar 130 viatgers en autocars entre Mollerussa i Calaf
(vegeu SEGRE de dimarts).

Demores en una altra línia
D’altra banda, un tren de la
línia R13, que connecta Lleida amb Barcelona a través de
Valls, va quedar aturat al matí a
Juneda a causa d’una incidència
tècnica en el mateix vehicle, la
qual cosa va provocar un retard
de 20 minuts. El trajecte anterior, en sentit contrari, des de
Barcelona a Lleida, va registrar
també una demora similar.

corroborar que hagi acceptat
reclamacions d’aquest tipus i
va apuntar que no ha variat el
seu criteri, segons el qual aplica l’IVA a l’import de la tarifa
regulada i no al preu del 1927.
Per la seua part, l’ajuntament

autoliquidacions

Afirma que la companyia
accepta l’autoliquidació
d’una veïna, de 166 euros
en lloc de 4.339
va apuntar que, en la reunió
de dimecres amb Consum, va
constatar que l’agència tenia
una informació “confusa” sobre aquest litigi i que la trobada va permetre aclarir-la.
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successos investigació

Revisen centenars
de donacions
en el ‘cas Nadia’
L’advocat de la mare diu que molts afectats
declaren en comissaries || L’estafa supera
amb escreix el milió d’euros
redacció/agències

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra,
en col·laboració amb altres cossos policials, estan analitzant
centenars de donacions que
van rebre els pares de la Nadia,
Fernando Blanco i Margarita
Garau, amb l’objectiu de determinar la quantitat exacta que
van rebre amb el fals pretext
d’operar la seua filla malalta de
tricotiodistròfia, la qual cosa ha
suposat que hagin estat imputats
per un delicte d’estafa agreujada. Inicialment, es va xifrar la
suposada estafa en la quantitat
de 918.700 euros però, segons
les indagacions dels investigadors, ja supera amb escreix el
milió d’euros, com ja va avançar
SEGRE.
Per la seua part, l’advocat
de la mare, Alberto Martín, va

declarar a Europa Press que
“s’han rastrejat els comptes i
s’han citat a declarar centenars
de persones a Múrcia, a Toledo,
a Salamanca, a Badajoz, a Madrid, a Palma i en altres ciutats”.
No tots els afectats declaren en
presència del jutge, sinó des del
seu lloc de residència: davant de
la Policia Nacional, la Guàrdia
Civil o els Mossos d’Esquadra,
segons el lletrat.
Fernando Blanco continua
empresonat a la presó de Ponent
mentre que Margarita Garau
està en llibertat amb càrrecs.
També són investigats pels delictes d’exhibicionisme i provocació sexual i explotació sexual
pel mig centenar de fotografies
que el pare portava quan va ser
detingut a l’intentar fugir al descobrir-se l’estafa.

investigació imprudències

El foc de dimarts va calcinar 4,5 hectàrees.

Denunciat per causar
un foc al Pallars Jussà
redacció

❘ gavet de la conca ❘ Els Agents
Rurals han denunciat un
agricultor que dimarts va
causar suposadament un incendi forestal a Gavet de la
Conca, al Pallars Jussà, que
va calcinar quatre hectàrees i mitja de vegetació (vegeu SEGRE de dimecres).
Els Rurals han determinat
que el foc es va originar
per una crema agrícola mal
apagada i, per aquesta raó,
han obert un expedient.
El foc es va declarar a les

Vallfogona de Balaguer

El xop, més que
un estendard
El xop es reafirma com a estendard de Vallfogona. No només
es tallarà i plantarà, com mana
la tradició, sinó que és el protagonista d’un curtmetratge de 15
minuts que es projectarà dissabte i diumenge matí i tarda.
Serà un dels plats forts d’una
festa ben atapeïda de propostes.
Obrirà foc amb una caminada
on es convida a netejar l’entorn
natural. Fet l’escalfament, arrancarà la festa del xop, amb la
tria, berenar, tallada i plantada, animat pel foc dels Bèsties
Feréstegues. I, coronant la nit,
les versions de Dalton Bang i

16.19 hores al nucli de Sant
Martí de Barcedana i fins al
lloc es van desplaçar tres
dotacions terrestres i dos
d’aèries dels Bombers, que
van treballar en l’extinció
durant unes dos hores. L’incendi va arrasar 4,5 hectàrees de matolls i una altra
vegetació.
Els Rurals van denunciar
fa un parell de setmanes un
agricultor de Granyena de
les Garrigues que també va
provocar presumptament
un foc.

Tres ferits
al col·lidir dos
vehicles a Verdú
❘ verdú ❘ Tres persones van resultar ferides dimecres a la
nit al col·lidir una furgoneta
i un tractor a la C-14 al seu
pas per Verdú. Un dels ferits,
de 42 anys, va ser evacuat a
l’Arnau en estat menys greu.
Un altre accident ocorregut
ahir a la tarda a les Borges
Blanques es va saldar sense
ferits en una col·lisió entre
dos cotxes.

seguretat

Convocatòria de 31
noves places per a
policia a Andorra
❘ Andorra la vella ❘ Un total
de 79 persones (13 dones i
66 homes) s’han presentat
a les oposicions per cobrir
31 places d’agent de policia
d’Andorra, corresponent a la
promoció número 53.
Dilluns que ve està previst
que comenin les proves de
selecció que duraran fins al
mes de setembre, que donarà
pas a la formació dels nous
agents.

| Festa Major del Roser
tratge documental El Xop. A la sala
d’actes de l’ajuntament.
19.30 Tarda de ball llarg amb
VoralMar.
24.00 Festival The Colours i DJ Rico.
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La plantada, aquesta nit.

09.15 Caminada als Sots de Vallfogona amb els alumnes de l’escola Salvador Espriu. Partipació a la jornada
Let’s Clean Europe! Sortida de davant
l’escola.
11.00 Tria del xop.
12.30 Arribada davant de l’escola.
Ho organitza l’escola Salvador Espriu
i l’ajuntament.
17.30 Berenar popular i jocs a la bassa roja. Ho organitza l’Ampa de l’escola amb col·laboració de l’ajuntament.
21.30 Concentració al riu per la tallada del xop. A continuació, tala de
l’arbre.
24.00 Arribada al poble i plantada del
xop amb l’espectacle de foc dels diables Bèsties Feréstegues de Balaguer.
01.00 Concert amb el grup de versions Dalton Bangi fins que surtig el sol,
after hours amb DJ July.

DJ July. Quant a dissabte, hom
convida a vibrar amb The Colours Party i DJ Rico. Els balls,
jocs infantils, els gegants o les
sardanes arredoneixen l’agenda.

11.00-13.30 i 17.00-19.30 Obertura
del parc infantil Diverpark. A la plaça
Setze jutges.
12.00 Presentació del curtmetratge

la festa i la projecció d’un curt, plats forts

trànsit
agents rurals

DIssabte 13
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Actuaran grups com Dalton Bang.

documental El Xop, d’Arnau Sòria. A la
sala d’actes de l’ajuntament.
Tot el matí, anem de vermut. Vermut
i tapa per 3 euros. Les persones que
facin el vermut entraran en el sorteig
d’un pernil.
17.30 Torneig de pòquer, organitzat
per l’associació de joves. Al centre
cívic.
18.00-20.00 Projecció del curtme-

10.30 Inici de la missa major amb
l ’a co m p a nya m e nt d e l a co ra l
Vallfogonina.
11.00 Concurs de dibuix. A la plaça
Setze Jutges.
Obsequi per a tots els participants.
11.30-13.30 Projecció del curtmetratge documental El Xop. A la sala
d’actes de l’ajuntament.
12.00 Ballada dels gegants Miquel i Roser, Mundeta i Tonet i els
capgrossos.
13.15 Ballada de sardanes amb la
cobla Ciutat de Cervera. A la plaça del
Roser.
17.30-19.30 Projecció del curtmetratge El Xop. A la sala d’actes de
l’ajuntament.
18.00 Partit de futbol entre el Vallfogona i el Bellcaire.
18.30 Concert i sessió llarga de ball
amb Repoker.

