
Celaá diu que el proper 
curs serà presencial i el 
Govern li recorda que 
no hi té competències
El Ministeri vol obrir els centres per a 
tot l’alumnat, i no en grups reduïts
Madrid/Barcelona
AGÈNCIES
La ministra d’Educació, Isabel Ce-
laá, va anunciar ahir que el curs 
escolar que començarà al setem-
bre serà ”presencial”. En una en-
trevista a la Sexta, Celaá va dir que 
ha demanat a les CCAA que “op-
timitzin” espais dels centres edu-
catius per a poder utilitzar, per 
exemple, menjadors o bibliote-
ques, per fer-hi classes. També va 
dir que caldrà tenir en compte un 
seguir de mesures “necessàries”, 
que s’integraran en un protocol 
de prevenció que va fer arribar 
ahir a les autonomies i que deba-
trà avui amb elles. Aquest proto-
col (veure quadre), elaborat pels 
ministeris de Sanitat i Educació, 
busca oferir un marc comú que 
es pugui adaptar a cada CCAA i 
implementat segons la “realitat” 
de cada centre.

La ministra va concretar tam-
bé en una altra entrevista a la Ser 
que, a més, la previsió és que els 
centres s’obrin “per a tothom” 
i no en grups reduïts com es va 
anunciar inicialment. En aquest 
sentit, va afirmar que ara es té 
més informació que a l’inici de 
la pandèmia sobre el paper dels 
nens com a transmissors. 

Una informació, va dir, que 
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La Fundació Banc d’Aliments de 
les comarques de Lleida ha or-
ganitzat amb el suport del Con-
sell Comarcal del Segrià una re-
collida d’aliments els propers 

divendres 12 i dissabte 13 de 
juny a tots els supermercats de 
la comarca de la marca Plusfrec, 
que col·labora en la iniciativa so-
lidària.

Recapte d’aliments els dies 
12 i 13 de juny al Plusfresc
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L’activitat del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà va tornant gra-
dualment a la seva activitat de 
forma que actualment gairebé 
el 50% de la plantilla ja treballa 

de forma presencial si bé ate-
nent al públic amb cita prèvia 
per garantir les mesures de se-
guretat tant per als usuaris com 
per als personal.

El Consell del Pallars Jussà 
recupera part de l’activitat
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apunta que és menor de la que 
es creia. De fet, segons les dades 
de la Xarxa Nacional de Vigilància 
Epidemiològica, només un 1,37% 
del total de casos confirmats per 
la covid-19 corresponen a pobla-
ció d’entre 0 i 19 anys.

El Govern de la Generalitat no 
va tardar a respondre les afirma-
cions de la ministra. El president 
de la Generalitat, Quim Torra, va 
replicar a través de Twitter que 
la ministra “oblida que les com-
petències són de la Generalitat”. 
“Serà el Departament d’Educació 
qui decidirà les condicions, sem-

pre en diàleg amb el món local i 
la comunitat educativa catalana”, 
va reblar.

Per la seva banda, el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, va re-
cordar al govern espanyol que no 
té “cap capacitat normativa” per 
regular l’accés de les escoles pel 
setembre. “El curs 2020-2021 el 
programarem des de les nostres 
competències sanitàries i educa-
tives i escoltant el món local, la 
comunitat educativa i els experts 
en salut pública”, va respondre 
Bargalló a Twitter la vigília de la 
Conferència Sectorial d’Educació.
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INFANTIL I FINS A 4RT 
- Grups estables de màxim 
20 alumnes sense que 
hagin de mantenir la 
distància interpersonal.
- La mascareta no serà 
obligatòria, excepte quan 
surtin del grup estable de 
convivència.
DE 5È A BATXILLERAT 
- Separació d’1,5 metres 
(abans eren 2) i prioritzar 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ ELABORAT PEL GOVERN ESPANYOL

les activitats educatives a 
l’aire lliure.
- Mascareta obligatòria 
si no poden mantenir la 
distància d’1,5m, però no 
quan seuen al pupitre.
HIGIENE 
Neteja meticulosa i 
freqüent de les mans i 
evitar tocar-se el nas, els 
ulls i la boca, a més de fer 
anar mocadors d’un sol ús.

VENTILACIÓ 
S’han de ventilar els espais 
abans d’entrar i sortir i  5 
minuts entre classes.
NETEJA 
Desinfecció d’espais un 
cop al dia i tres vegades 
els lavabos. 
SÍMPTOMES 
Si algun alumne presenta 
símptomes, se’l treurà del 
grup i s’avisarà la família.

La comarca de la Segarra està 
tornant a la “nova” normalitat 
i des del Consell Comarcal es fa 
balanç dels projectes que van 
néixer amb la Covid-19. Un d’ells 
és el projecte d’acompanyament 
de l’àrea de serveis socials sota 
el nom “Trucades que acom-
panyen”, un projecte que es va 
iniciar el mes de març arran del 
confinament i ara arriba a la se-
va fase final.

L’objectiu del projecte era realit-
zar un acompanyament telefò-
nic amb totes aquelles persones 
que passen llargues hores soles 
o sense tenir contacte telefònic  
amb ningú, to i no ser perso-
nes usuàries habituals dels Ser-
veis Socials. S’han fet trucades 
d’acompanyament a 45 perso-
nes de la comarca, que han ser-
vit per acompanyar-les en les 
hores de solitud. 

El Consell de la Segarra fa 
acompanyament telefònic a 
45 persones de la comarca

cfarre
Resaltado
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