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Els tres directors i cinc professors de col·legis de la Seu d’Urgell que van declarar ahir davant del jutge per un
suposat delicte d’incitació a l’odi a les aules després de l’1-O van quedar en llibertat sense mesures cautelars,
però el magistrat els manté la condició d’investigats. Els docents neguen que parlessin de l’1-O a classe.
EL CONFLICTE CATALÀ

TRIBUNALS

El jutge manté imputats vuit docents
de la Seu, que neguen que adoctrinin

Declaren per onze denúncies d’incitar a l’odi contra la Policia i la Guàrdia Civil per l’1-O
CYNTHIA SANS

CYNTHIA SANS/REDACCIÓ

❘ LA SEU D’URGELL/LLEIDA ❘ Els vuit docents de la Seu d’Urgell que van
declarar ahir davant del jutge
per suposats delictes d’incitació a l’odi per tractar a les aules
el succeït l’1-O van quedar en
llibertat sense mesures cautelars, encara que el magistrat els
manté la condició d’investigats
(imputats) mentre continuï la
instrucció. En concret, van declarar el director i quatre mestres del col·legi Albert Vives, la
directora i una docent del Pau
Claris i la directora de l’escola
La Salle arran d’onze denúncies,
la majoria de les quals presentades per famílies de guàrdies
civils. Acusen aquests professors de fer comentaris polítics
a favor de la independència i
criticar les càrregues policials
a classe.
Segons Jaume Ribes, advocat
de les docents investigades del
Pau Claris, el magistrat els va
preguntar “si en alguna ocasió
havien explicat als alumnes que
la policia espanyola és dolenta
i els Mossos són bons”, un fet
que “van negar amb rotunditat” (vegeu el desglossament).
També va descartar que algun
dels tres centres educatius debatés sobre aquesta qüestió a les
aules. “És impossible evitar que
els nens parlin del que veuen a
la televisió, i és aquí on els professors sempre han procurat que
aquests diàlegs entre alumnes
passin tan desapercebuts com
sigui possible”, va concloure.
Un fiscal especialista en delictes
d’odi de Lleida es va desplaçar
fins a la Seu d’Urgell per interrogar els docents.
El director dels serveis territorials d’Ensenyament, Miquel
Àngel Cullerés, també va anar
als jutjats per mostrar el seu
suport als investigats. Cullerés va negar que a les aules es
produís cap debat sobre l’1-O i
va assenyalar que algunes de
les mestres denunciades estan
a càrrec d’alumnes de 4 anys, i
“resulta impossible” mantenir
debat de cap tipus a aquestes
edats. “L’únic que fan els docents és ensenyar valors com
ara la convivència, la democràcia, la llibertat i la cohesió social”, mentre detallava que els
investigats es troben “serens”
perquè “no han fet res que pugui ser constitutiu d’un delicte”.
En aquest sentit, confia que els
fets acabin sent arxivats. Les
declaracions van durar més de
cinc hores.

El delegat d’Ensenyament, el director i docents de l’Albert Vives, a l’arribar als jutjats.

“Tot plegat
ha estat tret
de context”,
diu la defensa
n L’advocat de les dos
docents denunciades de
l’escola Pau Claris, Jaume
Ribes, va insistir que “els
fets denunciats no tenen
cap rellevància penal”.
“Tot plegat ha estat tret de
context”, va afirmar. En
aquest sentit, va subratllar que els alumnes de les
professores tenen entre 4
i 8 anys, “poden imaginar-se quina mena de debat es pot fer a aquestes
edats”, i va reiterar que
els docents no van plantejar temes sobre l’1-O a
classe. Per la seua part, la
consellera cessada d’Ensenyament, Clara Ponsatí,
va declarar des de Bèlgica
que és “indignant” que hi
hagi professors que estan
sent jutjats per parlar del
referèndum a les escoles.
INS TREMP

LA SALLE

Directors de les escoles La Salle, davant la de la Seu d’Urgell, ahir.

L’institut de Tremp va donar suport als docents investigats.

Docents veuen un atac a l’escola catalana, que Cs qualifica de “pagesa”
n Les mostres de suport als
vuit docents investigats es van
repetir ahir en diferents punts
de Ponent, encara que, per expressa voluntat dels citats, no
es van concentrar als jutjats
de la Seu d’Urgell. Una trentena de professors de l’institut
de Tremp es van manifestar
durant l’hora de l’esbarjo. A
la pancarta es podien llegir
els missatges “la manipulació partidista que fan algunes
formacions” de les escoles

catalanes i “que no posin en
dubte l’educació”. També van
mostrar el seu suport in situ
els vint-i-cinc directors de les
escoles La Salle de Catalunya,
que, fent coincidir una reunió
a la capital de l’Alt Urgell, van
acompanyar la directora de la
Seu. Jordi Jover, el director
general, va assegurar que els
professors estan per “treballar
cada dia els valors de la pau, la
solidaritat i la justícia i perquè
els alumnes vagin feliços a l’es-

cola”. Així mateix, va criticar
la “instrumentalització política” que s’ha fet d’aquest cas.
A Lleida ciutat, una vintena
de persones es van concentrar
davant dels jutjats convocats
per la CGT.

Reprovació a Dastis
D’altra banda, el ple del
Congrés dels Diputats va reprovar ahir, amb els vots en
contra del PP i Ciutadans i
l’abstenció del PNB, el minis-

tre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, tal com demanava
ERC en una moció en la qual
se l’acusa de “mentir públicament i deliberadament” sobre
el “no ensenyament del castellà a l’escola pública catalana”.
La moció va ser aprovada amb
els vots del PSOE, Podem i els
independentistes. El diputat
de Ciutadans Toni Roldán va
denunciar que l’escola catalana “és pagesa, provinciana i
tancada”.

