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Ensenyament investigarà les
queixes contra un professor de
la Pobla pel tracte als alumnes
Els pares denunciants parlen “d’humiliacions” i
“menyspreu” i la direcció del centre el defensa
Ensenyament obrirà un
expedient informatiu a
un professor de la Pobla
de Segur per aclarir les
acusacions d’uns pares que
afirmen que ha “assetjat
verbalment” els alumnes
durant 10 anys.
Lleida
XAVIER VILALTELLA
La decisió del Departament –que
de moment únicament vol esbrinar els fets– es pren després que
una parella que ha tingut tres fills
a l’Institut de La Pobla de Segur
envies una carta als mitjans denunciant un professor de secundària i batxillerat. El delegat d’Ensenyament a Lleida, Carles Vega,
va explicar que l’objectiu de l’inspector serà esbrinar la veracitat
de les acusacions, i de l’informe
que se’n derivi, actuaran. Dit això,
va recordar que el professor està
emparat per la “presumpció d’innocència”. Aquests pares l’acusen
de “menysprear” els alumnes i
generar “humiliacions i por”, tot

amb “prepotència i excés de poder”. Segons ells, aquesta situació hauria desencoratjat nombrosos joves, no només els seus fills,
afectant el seu rendiment acadèmic. Assumpta Codinachs, mare
d’aquests joves, diu comptar amb
el suport de més pares de l’escola, que no han volgut afegir-se a
la denúncia però que en nombroses ocasions haurien explicat
la situació al Director del centre,
Ramon Jordana. Aquest últim, si
bé ha confirmat que en diverses
ocasions havia rebut queixes sobre aquest professor, també diu
que “es tracta d’un poble petit”
i que es “fan molts comentaris,
també de mi mateix”.
Jordana discrepa totalment de
l’argument de la família, ja que
“és un professor molt exigent” i
“respectat” per molts dels seus
antics alumnes. Tant el director
de l’institut com el delegat d’Ensenyament van lamentar que la
situació no s’hagi resolt prèviament a través de la via del Departament d’Ensenyament abans
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d’arribar a la redacció de la carta. Sobre això, el delegat Carles
Vega va remarcar que en casos
com aquest, cal denunciar-ho davant els serveis d’Ensenyament.
La família afirma que mai ho van
fer davant d’aquests, però si en
nombroses ocasions a la direcció

de l’institut. En resposta a això, el
Departament va expressar la seva
sorpresa per no haver rebut cap
notícia d’un conflicte que hauria
durat anys. Per la seva banda, el
centre ha expressat la seva voluntat d’aclarir els fets i col·laborar
amb l’inspector.

El president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Rafel Panadés, va matisar ahir
que el retorn de Marlen
Minguell, investigada pel
cas Boreas, a l’ens comarcal no respon a un nomenament seu si no que simplement se l’ha readmès
a la plaça que tenia abans
de marxar a la Diputació de
Lleida de la qual estava en
excedència i a la que ara ha
demanat tornar. Panadés
volia tancar així la polèmica sobre la incorporació de
Minguell al Consell.

Tiurana acull al
setembre una
concentració
aeronàutica

Tenen edats
compreses
entre els 14
i els 17 anys
la Direcció General de Joventut
a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran,
es gestiona en aquest cas des de
l’Associació Espai Natura. La recuperació d’alguns trams dels camins que hi ha als voltants de la
casa de Colònies Cadí de Cortariu
on s’allotgen els participants del
camp de treball serveix als joves
per aprendre, entre d’altres, la

El CEEILleida dóna suport al
Centre d’Emprenedoria de
Llívia, a la comarca de la Cerdanya, per impulsar un viver
d’empreses i consolidarl’activitat econòmica del territori. En
concret, el CEEILleida col·laborarà en la posada en marxa del
CEDC Llívia. L’alcalde del municipi de la Cerdanya, Elies Nova,
explica al diputat de Promoció
Econòmica de la Diputació de
Lleida, Carles Gibert, que l’objectiu del centre és el d’impulsar el desenvolupament econòmic de la zona, per tal de poder
generar riquesa i ocupació.

Panadés matisa
que Minguell
“no ha estat
nomenada
sino readmesa”

Bellver reuneix en un camp
de treball 22 persones
d’arreu de Catalunya
Un total de 22 persones d’entre
14 i 17 anys i provinents de diferents punts d’arreu de Catalunya
participen fins aquest diumenge
en un camp de treball que es desenvolupa a l’entorn de diferents
nuclis de població que pertanyen
a Bellver de Cerdanya. Durant
aquests dies, els joves combinen
tasques com ara la de desbrossar
i recuperar els murs de pedra seca d’un tram del camí que uneix
els pobles de Pi i Olià o bé la de
pintar els gronxadors i envernissar alguns dels bancs que hi ha en
aquest petit terme; amb d’altres
propostes de caire lúdic, moltes de les quals els serveixen per
aprofundir els seus coneixements
sobre el territori. L’activitat, que
és una de les set que organitza

Suport del
CEEI de Lleida
a un centre
de Llívia
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tècnica de construcció de la pedra
seca, ja que són molts els murs
que s’aixequen al costat d’aquests
vials. Han pogut recuperar-ne alguns d’ells, els quals acompleixen
una funció que va més enllà de la
pròpia de delimitar els terrenys,
tal com explica Xavier Sicart, que

aquests dies els ajuda i assessora
en aquestes tasques. Destaca la
seva aportació al manteniment
de la biodiversitat de l’entorn, tenint en compte que la manca d’un
element d’unió entre les pedres
afavoreix que els forats facin de
refugi a alguns petits animals.

Com cada any, Tiurana acollirà
la 8ª Concentració aeronàutica el proper 15 de setembre
2019 on s’exposaran i es concentraran ultralleugers de totes
les èpoques i mides i també es
podran veure algunes exhibicions aèries. A més, el dissabte
14 de setembre de 10h a 13h,
tothom qui vulgui, podrà llogar vols amb ultralleuger per
la gent que no disposi d’un ultralleuger i vulgui experimentar
les alçades per veure Tiurana i
voltants a vista d’ocell.
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Cartell de
‘complet’ a
l’activitat de
buscar or a
Balaguer

Unes 1.600 persones visiten
l’exposició que acomiada
Conxita Grangé a Capella
El destí ha volgut que només un
mes després de l’homenatge que
va rebre a la Vall Fosca (Pallars
Jussà), hagi mort Conxita Grangé,
la darrera supervivent catalana
dels camps de concentració nazis. De fet, el Museu Hidroelèctric
de Capdella va acollir entre el 26
de juliol i el 18 d’agost l’exposició El camp de concentració per
a dones de Ravensbrück, un homenatge a Grangé i a la resta de
deportades i empresonades a la
localitat alemanya. Per la mostra,
que ha estat oberta 26 dies amb
un gran èxit de públic, hi han passat 1.588 persones. Grangé, nascuda l’any 1925 a Espui, un dels
20 municipis de la Vall Fosca, i
que va ser deportada al camp de

El passat 26 de
juliol li van fer
un homenatge
a la Vall Fosca
Ravensbrück l’any 1944, va morir
aquest dimarts a la localitat francesa de Tolosa amb 94 anys, on
vivia des de fa temps.
A l’homenatge, que va tenir
lloc el passat 26 de juliol, hi va
assistir la consellera de Justícia,
Ester Capella. En conèixer la notícia del traspàs de Grangé, Capella va escriure un tuit, assegu-
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rant que: ‘’La seva lluita contra
el feixisme i l’oblit és un exemple
per a totes. Les nostres polítiques
de memòria han d’estar a l’alçada
del seu llegat’’.
L’exposició que ha servit per
acomiadar Conxita Grangé ha es-

tat produïda per l’Amical Ravensbrück. A la mostra, 18 plafons
repassaven la història de Conxita Grangé, de la seva tieta, Elvira
Ibarz, i la seva cosina, Maria Castelló, que va morir poques setmanes després de l’alliberament.

El Centre d’Interpretació de l’Or
del Segre ha penjat el cartell de
“No hi ha places” per l’activitat
A l’estiu l’or el busquem al riu,
una proposta que defineixen
com única, emocionant i molt
divertida que convida al públic
familiar a viure l’experiència
dels autèntics buscadors d’or
del Segre en un entorn incomparable.
L’activitat, que té una durada de dues hores, consta d’un
taller d’iniciació a la recerca artesanal d’or amb l’àbac o batea
a la llera del riu.

FESTA MAJOR

ALCAMPELL

dijous, 29 d’agost
10.00 Tradicional ‘Carrera del
Gall’. Eixida des de les Piscines
Municipals. Categories: Adult
-5 km-, Juvenil -2 km- i Infantil
-200 m-.

17.00 Festa Holi Party, al Camp
d’Esports Municipal. Organitza:
La Bardisa.
19.00 Concert i sessió de ball
de tarda amb l’Orquestra
Internacional Maravella

17.30 Berenar Popular i
Homenatge a la 3a Edat, al
Pavelló Municipal. Preu: 4 €.

(Entrada: 6 €), a la Pista de les
Escoles. A l’inici del concert es
farà un homenatge a José

18.00 Exposició de Fòssils, a
la Casa de la Cultura. També
divendres i dissabte, a la
mateixa hora.

Antonio Tomás Aurín.

23.00 Rua d’Inici de Festes, a
càrrec de la Batukada Ritmaos.
Eixida des del Pilaret de Sant

02.00 Versions amb 7DRock.

Sebastià. Col·labora: La Bardisa
23.45 Pregó de Festes des del
Balcó de l’Ajuntament, a càrrec
de l’Associació de
Pensionistes i Jubilats.
00.00 Fogonada d’inici de
festes.
00.05 Ball i versions amb New
York Quartet, a la Plaça Major.

00.00 Ball de Nit amb
l’Orquestra Maravella, a la Pista
de les Escoles
04.00 Sessió de DJ amb Enric
Font & Bleizy

dissabte, 31 d’agost
11.30 Missa Solemne i Ofrena
Floral en honor a Sant Ramon
Nonat, oficiada per Mn.
Antonio Castel.
12.00 Rua Popular de Gegants,
amb inici a la Plaça Major.

03.00 Festa amb discjòqueis
Locals.

17.00 Partit Amistós entre el
C.D. Albelda i l’U.D. Santalecina,
al Camp d’Esports Municipal.

divendres, 30 d’agost

18:00 Espectacle d’animació
infantil ‘Salta, Canta i Balla’.
Organitza: APA i Ajuntament.

10.00 Pedalada Popular, eixida
des de la Plaça Major.

19.00 Ball de tarda amb

l’orquestra Privada, a la Pista de
les Escoles.

12.30 Vermut Musical, a càrrec
de la Xaranga Band&Diez.

00.00 Ball de nit i versions amb
fredie krooner.

16.00 Tradicional Torneig de
Botifarra. L’activitat es durà a

01.30 Concert de Boikot (Entrada:
6 €), a la Pista de les Escoles
03.00 Sessió de DJ amb Louis Fox
& Selvas.

diumenge, 1 de
setembre
07.00 Xaranga i rua matinal, a
càrrec de Band&Diez.

actes

terme a la Plaça Major.

19.00 Concert final de Festa a
càrrec de Sonsonite. El concert
tindrà lloc a la Plaça Major.
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Detenen a Graus un home
per matar-ne un altre a
Sant Feliu de Llobregat
Els Mossos i la Guàrdia Civil van
detenir el 22 d’agost un home
a Graus (Osca) per un homicidi
comès a Sant Feliu de Llobregat el 2018. El 21 d’abril d’aquell
any, la víctima va discutir amb el
detingut i aquest el va agredir
amb una arma blanca. Va morir
una setmana més tard. Els Mossos van identificar l’autor, fugit a

Graus. Fa sis dies van detenir-lo
i van registrar casa seva. També
s’han detingut dues persones
més a Sant Feliu com a presumptes encobridores: una dona i un
home. Els detinguts van passar a
disposició judicial el 23 d’agost
i el jutge va decretar presó per
al principal investigat i llibertat
amb càrrecs per als altres dos.

Cau la càrrega
d’un tractor a
l’N-260 de la
Seu d’Urgell

Ferida lleu en topar
el seu cotxe amb un
tractor a Arbeca

Una dotació del Servei de
Bombers de la Generalitat es
va desplaçar ahir a les 11.44
hores fins al quilòmetre 226
de la N-260, a prop de la Seu
d’Urgell, en rebre un avís que
alertava que havia caigut la
càrrega d’un tractor. Els Bombers van comprovar que no hi
havia cap ferit. No es van produir retencions de trànsit.

Dues dotacions del Servei de
Bombers de la Generalitat de
Catalunya es van desplaçar fins
la carretera C-233, concretament, al quilòmetre 73 d’aquesta via, en rebre l’avís que alertaba que un cotxe habia topar amb
un tractor a l’alçada d’Arbeca. La
conductora del cotxe, que havia
volcat, va resultar ferida lleu i va
ser atesa pel SEM. Els Bombers
van rebre l’avís ahir a les 20.06
hores del vespre.

La Guàrdia Civil localitza
54 plantes de marihuana
als Arcs i a Senterada
La Guàrdia Civil va localitzar
aquest dimarts 54 plantes de
marihuana entre els municipis
dels Arcs, a Bellvís (Pla d’Urgell),
i Senterada (Pallars Jussà). La més
important d’aquestes plantacions
era la dels Arcs, on s’hi van trobar
45 plantes d’aproximadament 2
metres amb un pes total aproximat de 323 quilos.

Els tres suposats responsables
del cultiu van ser detinguts per la
policia. Es tractava de dos homes
i una dona, de 32, 43 i 37 anys,
que mantenien la plantació vigilada de forma ininterrompuda
les 24 hores del dia. Tots tres, de
nacionalitat romanesa, van ser
detinguts per un delicte contra la
salut pública.

Tàrrega instal·larà bandes
reductores en set carrers per
reduir la velocitat dels vehicles
La seva col·locació serà la primera fase del projecte
L’Ajuntament de Tàrrega va
anunciar ahir que adoptarà
mesures per reduir la
velocitat del trànsit al nucli
urbà amb la instal·lació de
bandes reductores en set
carrers de la localitat.
Tàrrega
REDACCIÓ
Aquesta instal·lació es durà a
terme en una primera fase del
projecte que busca reduir la velocitat. Els set carrers on es posaran les bandes reductores són
vies on els vehicles excedeixen de
forma reiterada el límit de velocitat, segons una diagnosi feta per
la Policia Local de la ciutat, on la
velocitat està restringida majoritàriament als 30 km/h.
Es tracta dels carrers del Nord,
Santa Clara, Verge de Montserrat,
Roger de Llúria, Rosa Sensat, Blaia
i l’avinguda Onze de Setembre. En
A la plantació de Senterada
s’hi van trobar 9 plantes que pesaven 20 quilos i la policia va denunciar administrativament el
responsable, un home de 43 anys
de nacionalitat espanyola.
Segons la Guàrdia Civil la intervenció relacionada amb la plantació dels Arcs va començar al juny,
quan, en el marc de l’’Operació
Arcs 2019’, van saber que per la
zona hi podria haver una plantació il·legal de cànnabis. La plantació, a l’aire lliure, funcionava ‘’a
ple rendiment’’ i es trobava, segons la policia, a la fase final del
seu desenvolupament.

FOTO: Ajuntament de Tàrrega / L’avinguda Onze de Setembre

aquests carrers, la Regidoria de
Governació té prevista la instal·lació de les bandes reductores.
Si es comprova l’efectivitat
d’aquesta acció, l’Ajuntament no
descarta estendre la mesura a

altres carrers perquè consideren
que “garantir la seguretat dels
vianants és una prioritat que ens
hem fixat en matèria de mobilitat”, va afirmar la regidora de Governació, Núria Robert.

FOTO: Guàrdia Civil / La plantació més important era la dels Arcs
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La colla es reactiva amb la
primera actuació a Isona
Els Castellers de Lleida
van actuar aquest passat
diumenge per primer cop a la
vila d’Isona per iniciativa de
l’Associació de la Gent Gran
Sant Antolí d’Isona i Conca
Dellà.
Isona
CARLES PUIG-GRÓS
La colla lleidatana de la camisa bordeus per primer cop compartia plaça amb els seus fillols, els Malfargats de Pallars.
Per la colla de la capital del Segrià, va ser una actuació que va
servir per reactivar-se després de
l’aturada d’estiu, estrenar canalla
i algunes posicions noves en uns
castells força al seu abast, com el
4de6, el 4de6 amb agulla i el 3de7
(assolit en el segon intent després
d’haver-ne de desmuntar un) i els
tradicionals pilars d’entrada i de
comiat.
El més rellevant, castellerament parlant, pels del Segrià va
ser l’estrena del terç més jove
que ha parat un pilar de cinc en la
seva història.
El gran atractiu de la trobada
era poder veure la primera construcció de sis pisos de la colla en
formació del Pallars.
Els Malfargats van intentar
per dos cops el 3de6, però els
van desmuntar abans de coronar-los. En tots dos intents s’hi va
poder veure el bon treball que hi

Dissabte, 31 d’agost, 18.00 h

Agramunt

Amb Torraires de Montblanc
Dissabte, 7 de setembre, 18.00 h

duen, però també els molts nervis d’afrontar per primer cop els
sis pisos. De ben segur que ben
aviat l’assoliran amb suficiència.
L’actuació la van completar amb
una torre de cinc molt ben executada i pilars d’entrada i de comiat.
El resum de l’actuació va ser el
següent: la colla dels Malfargats
de Pallars van aconseguir p4, id
3de6, 2de5, id 3de6 i 4 pilars de
3; mentre que els Castellers de
Lleida van completar les següents
construccions: 2 p4, 4de6, 4de6a,
id 3de7, 3de7, p5 i 2 p4.

Guissona

Amb Margeners de Guissona,
Xiquets de Reus i Castellers de
Badalona
Diumenge, 15 de setembre, 12.00 h

Vilanova i la Geltrú

Amb Bordegassos de Vilanova,
Castellers de Sants i Nens del
Vendrell
Diumenge, 29 de setembre, 12.00 h

Lleida. Diada de Sant
Miquel

COMENÇA EL SETEMBRE
BORDEUS
Com cada any, els Castellers de
Lleida organitza un seguit d’activitats per tal que el color bordeus
predomini durant tot el mes de
setembre, coincidint amb el període de més importància castellera de la temporada, que ha
de culminar amb una gran Diada
de Sant Miquel, amb colles del
màxim nivell com a convidades.
Hi haurà gimcanes, exposicions, concursos, concerts i molts
castells, que hauran de servir per
mobilitzar la massa social de la
colla i atansar la resta de la ciutadania de Lleida i voltants al món
dels castells.
Més informació de les diferents activitats a la web de la Colla lleidatana: www.castellersdelleida.cat.

AGENDA

Amb Colla Vella dels Xiquets de
Valls, Colla Jove dels Xiquets de
Valls i Cappgrossos de Mataró.

ASSAIGS
Dilluns: de 19.30 a 21.00 hores. Dimecres: de 20.00 a
22.00 hores. Divendres: de
21.00 a 23.00 hores.

E

FOTO: Xavier Planes / 3de7 dels Castellers de Lleida a Isona

SCOLA
DE CASTELLS

Oberta a tothom qui vulgui
aprendre a fer castells. Divendres de 20.00 a 21.00 h.

La Colla Vella exhibeix dos cops el 2de8 el cap de setmana
Amb poques hores per digerir la gran exhibició rosada del Catllar, els vallencs van
reincidir a l’Arboç i van repetir la mateixa
seqüència, confirmant, per si hi havia
dubtes, que gaudeixen d’un impecable
2de8 sense folre, que van tornar a descarregar. Allà els Castellers de Vilafranca
van deixar a mitges el 3de10fm que, com
a Vilanova, només van poder fer-li l’aleta, mentre que la Jove de Tarragona s’ha
anotat la tripleta vilafraquina.
L’Arboç ha estat testimoni de l’enorme
estat de forma de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que va aprofitar el seu
gran 2de8 per tornar-lo a exhibir. És una
peça de museu, que en poques hores

es va tornar a degustar a plaça, fins i tot
hauria millorat el que van plantar al dia
abans al Catllar. I és que els vallencs gairebé ni es van despentinar. En completar-se, fins i tot les camises rosades van
reclamar pujar-lo “un pis més!”. La Vella
va repetir la mateixa seqüència, obrint
del 4de9f i pilar que també va oferir millors prestacions.
Serà castell de recurs si alguna cosa no va
bé a Sant Fèlix, però vist el moment de
la colla ara mateix està capacitada de fer
tot allò que es proposi. El 3de9f que va
segellar la tercera ronda també va ser de
postal i hauran de confiar en el folre i les
manilles perquè de cara a Sant Fèlix es

converteixi en el castell de 10. En aquesta ocasió el pilar de comiat ha estat el de
7. Pletòrics!
Els Castellers de Vilafranca ja havien
avançat les ganes de tornar a encarar-se
al 3de10, i finalment, el van atacar en segona ronda, després d’anotar-se la quarta torre de 9 de la temporada. El colòs
es va veure tremoladís a les primeres de
canvi, apareixent dificultats sobretot a la
part baixa. Es va acabar trencant entre
quarts i quints. El castell hi és i de ben
segur que divendres podran dominar-lo
per completar el primer de l’any. Els vilafranquins es van refer completant amb
determinació el 4de9f i es van acomiadar

amb el pilar de 7 folrat, estrenant l’aixecadora.
Per la seva part, la Colla Jove Xiquets
de Tarragona va buscar una actuació a
l’abast. Van començar completant un bonic 3de9f i en segona tanda el 4de9f, després de defensar-lo amb bon ofici. Van
completar el 4de8 amb l’agulla, que podrien aixecar un pis més divendres vinent
a Vilafranca, així com el pilar de 7 amb
folre per segellar la seva actuació.
La colla local, els Minyons de l’Arboç en la
seva festa major van aconseguir el 3de7.
Era el quart atac de l’any sobre la construcció i aquesta vegada no s’ha ressistit.
Text extret de ‘elmoncasteller.cat’

