
Malestar entre els pares de la Vall 
de Boí per la reincorporació d’un 
mestre d’infantil vetat fa uns anys
L’AMPA es reunirà avui mateix amb representants 
d’Educació per buscar una sortida consensuada
La Vall de Boí
NÚRIA CASTELLS
El col·lectiu de l’AMPA de la Vall 
de Boí, format pels pares i mares 
d’alumnes d’infantil i primària de 
l’escola municipal unitària situa-
da a Barruera, han mostrat el seu 
malestar per la reincorporació 
d’un professor d’infantil que ja 
va exercir al mateix centre fa uns 
anys malgrat el rebuig dels pares. 

A les portes del nou curs 
aquest mestre interí ha estat as-
signat a l’escola de la Vall de Boí i 
això ha provocat de nou les quei-
xes de l’AMPA que va rebre la 
notícia fa només uns dies. En els 
últims anys la polèmica ha acom-
panyat a aquest docent, que ha 
estat vetat pels pares de les esco-
les de Sort, la Vall Fosca, Tremp i 
la Vall de Boí, que l’han rebutjat 
per problemes de convivència. 

En l’escola de la Vall de Boí, 
on va exercir el curs 2013/14, les 
queixes dels pares no van aconse-

guir expulsar-lo del centre, però 
es va assignar una professora de 
reforç perquè supervisés la seva 
feina de prop. 

En altres casos posteriors, com 
a Sort, la Vall Fosca o Tremp, al-
guns pares van deixar de portar 
els seus fills als centres el primer 
dia de classe, i es va aconseguir 
que se’l rellevés o ell mateix va 
demanar trasllat o la baixa. Al 
2017 Ensenyament el va fer fora 
de la borsa d’interins “per una 
evidència de falta de competèn-
cies professionals” i l’afectat no 
ha pogut inscriure’s de nou a la 
borsa fins passats dos anys des 
de llavors i havent de passar una 
nova prova de certificació. 

A l’escola de la Vall de Boí, el 
docent ha estat assignat aquest 
curs per una classe de 15 alum-
nes d’infantil (el centre té una 
cinquantena d’alumnes, dels 
quals la meitat són d’infantil i la 
resta de primària). 

Campanya de 
la Noguera 
per recollir 
les càpsules 
monodosi
Amb l’objectiu de fomentar la 
recollida selectiva i reduir els 
residus de la fracció rebuig a 
la Noguera, a partir d’aquest 
setembre el Consell Comarcal  
posa a disposició dels munici-
pis que ho demanin dos conte-
nidors de recollida selectiva de 
càpsules monodosi de begudes 
(cafè, llet, infusions, xocola-
ta, etc.), un per a les de plàs-
tic i l’altre per a les d’alumini. 
Aquesta actuació s’inclou en el 
conveni de col·laboració entre 
l’empresa i el consell. 

Tornabous torna a 
celebrar la Diada al 
Tarròs amb quatre 
municipis més
Per segon any, l’Ajuntament 
de Tornabous celebra els actes 
de la Diada Nacional a l’Espai 
Companys del Tarròs, sumant 
complicitats i sinergies amb 
altres municipis de l’entorn: 
Castellserà, la Fuliola i Boldú, 
Anglesola i Tornabous. La pro-
posta neix de la voluntat reafir-
mar la defensa “dels drets naci-
onals i socials del poble català”. 

FOTO: N.Castells / Dilluns vinent han de tornar els alumnes a l’escola

Avui dijous els pares i mares 
de la Vall de Boí, que ja han co-
municat també el seu malestar a 
l’Ajuntament del municipi, tenen 
una reunió amb representants 

del departament d’Educació per 
intentar desencallar el tema i es 
mostren confiats en trobar una 
solució en un curs on el Covid ja 
fa prou feixugues les classes.
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L’Ajuntament d’Alcarràs encara 
durant aquestes darreres set-
manes d’estiu la segona fase del 
programa d’eliminació de clots i 
esvorancs de la xarxa de camins 
del municipi amb l’inici de les tas-
ques associades al contracte que, 
amb aquest objecte, es va licitar 

a mitjans de juliol i que s’ha adju-
dicat aquest setembre a una em-
presa lleidatana especialitzada 
en aquestes tasques. El nou con-
tracte s’ha adjudicat per 94.622 
euros i contempla tasques d’eli-
minació de clots i millora de la se-
guretat vial a tota la xarxa. 

Alcarràs ultima l’eliminació 
de clots a la xarxa de camins

FOTO: Aj. Alcarràs/ Les feines hauran d’acabar a primers d’octubre 

L’Ajuntament de Cubells ha ini-
ciat dos processos de licitació 
per tal d’escollir les dues famí-
lies amb fills perquè s’instal·lin al 
municipi facilitant-los un lloguer 
assequible. Els habitatges de la 
licitació se situen a la plaça Fus-
tegueres de Cubells i disposen 
d’una superfície útil de 104,50 
m2. La durada del contracte 
d’arrendament es fixa en 5 anys, 
prorrogable per anys fins a un 
màxim de 10. Així mateix, s’esta-
bleix un lloguer mensual mínim 
de 150 euros i un màxim de 315 
euros al mes.

Segons estableix al plec de 
clàusules, la forma d’adjudicació 
del contracte de l’arrendament 
serà el concurs públic i poden 
presentar-se les famílies amb, 
com a mínim, dos infants en edat 
escolar, d’entre 3 i 12 anys.

Amb la finalitat d’assegurar la 
transparència i l’accés públic a la 

informació, totes les condicions 
de contractació es poden consul-
tar a la pàgina web www.cubells.
cat a través del Perfil del Con-
tractant. L’obertura de pliques 
dels dos concursos es realitzarà 

els dies 17 i 23 de setembre. 
Des de l’anunci de l’Ajunta-

ment de Cubells, el passat agost, 
el consistori ha rebut més d’un 
centenar de sol·licituds d’infor-
mació.

FOTO: Aj. Cubells/ Una de les cases en lloguer que licita l’ajuntament

Cubells inicia la licitació per triar 2 
famílies amb fills per instal·lar-s’hi
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Els Bombers rescaten una família que 
s’havia perdut fent un ruta a la Vall d’Aran

Capturen una serp verinosa procedent de 
Sòria en el cotxe d’un veí de la Pobla de Segur

Ferit greu un 
conductor en xocar 
amb un talús a 
l’L-200, a Puiggròs
El conductor d’un turisme va 
resultar ahir ferit de caràcter 
greu quan el cotxe va xocar 
contra un talús al quilòmetre 
11 de l’L-200, al terme munici-
pal de Puiggròs. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències 
van ser alertats el sinistre a les 
13.05 hores i es van desplaçar 
cinc dotacions dels Bombers, 
els Mossos i el SEM, que el va 
traslladar a l’Arnau de Vilanova.

Els Bombers van rescatar ahir una família que s’havia perdut mentre 
feia la Ruta de la Mina, en les proximitat de la Bassa d’Arres, a la Vall 
d’Aran. Emergències va ser alertada a les 14.59 hores i fins al lloc on es 
trobava es van desplaçar els efectius del cos. Un cop localitzada, gràcies 
a les coordenades facilitades, va ser traslladada a Bossòst.

Els Agents Rurals van capturar una serp, concretament un cria d’escur-
çó ibèric, de l’interior del cotxe d’un veí de la Pobla de Segur. Els mem-
bres del cos van concloure que provenia de Sòria, on va ser introduïda 
accidentalment dins el cotxe en carregar-hi unes caixes amb hortalis-
ses. Es faran proves genètiques del seu verí per un projecte.

El govern d’Aran ha rehabilitat 
els refugis de Bassa d’Oles, 
Saut deth Pish i Plan Batalhèr
Es crearan tres nous llocs de treball per gestionar-los

Vielha
REDACCIÓ
El govern del Conselh Generau 
d’Aran ha treballat aquest estiu 
en la rehabilitació i renovació in-
terna i externa dels refugis de la 
Bassa d’Oles, el Saut deth Pish i 
el Plan Batalhèr. “Aquestes ins-
tal·lacions es trobaven en un es-
tat molt deteriorat i necessitaven 
una intervenció immediata”, va 
afirmar el conseller de Territori, 
Paisatge i Gestió Ambiental, Fran-
cés Bruna, que va afegir que, “des 
del govern del Conselh Generau 
d’Aran, volem proporcionar funci-
onalitat a aquests refugis i donar 
la possibilitat de crear tres nous 
llocs de treball per a gestionar-los 
durant les temporades d’es-
tiu. Així, alhora que dinamitzem 
aquests paratges, que són un fort 
atractiu turístic, promovem tam-
bé l’ocupació al territori”.

Des del mes de juliol, efectius 

FOTO: C. G. A. / Imatge del refugi Plan Batalhèr, que ha estat rehabilitat

de la brigada de serveis del Con-
selh Generau d’Aran (SAVA) han 
pintat i arreglat l’exterior i interior 
d’aquests tres refugis, han refor-
mat i netejat els banys, han repa-
rat els sostres i s’ha fet una nova 

captació d’aigua per al refugi de 
la Bassa d’Oles, entre altres acci-
ons. Ara, treballen en les captaci-
ons d’aigua dels altres dos refugis 
per deixar totalment renovades 
aquestes tres instal·lacions.

L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha publicat aquesta setma-
na al Butlletí Oficial de la Provín-
cia (BOP) i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) 
la convocatòria pública de dues 
places d’agent de la Policia Local 
de la capital garriguenca, a les 
quals es pot optar fins al pròxim 
28 de setembre.  Segons va ex-
posar la primera tinent d’alcal-

de, Núria Palau, fa mesos que els 
serveis tècnics municipals tenien 
pràcticament enllestida la con-
vocatòria que permetrà fer dues 
incorporacions a la vegada i que 
serviran per cobrir una plaça que 
quedarà vacant per jubilació en 
els pròxims mesos, i una altra que 
fins ara estava ocupada de ma-
nera interina. A més, en aquesta 
convocatòria, una de les incor-

poracions es farà pel sistema de 
concurs oposició d’accés lliure, 
i l’altra per concurs oposició de 
mobilitat interadmnistrativa, el 
que implica que només hi podran 
optar persones funcionàries de 
carrera, provinents de cossos de 
Policia Local de la resta de mu-
nicipis de Catalunya, del cos de 
Mossos d’Esquadra, o de forces 
i cossos de seguretat de l’Estat, 
destinats a Catalunya.

La regidora va afegir que 
s’aprofitarà aquesta convocatòria 
per formar una borsa de treball 
que, a partir d’ara, permeti cobrir 
amb personal funcionari interí les 
places vacants necessàries.

Obert el termini per optar a 
les dues places d’agent de 
la Policia Local de les Borges

porque
te ofrecemos información
A LO GRANDE

porque
la disfrutas todos

LOS DOMINGOS

La revista más leída en España

      Este 
Domingo 13
  con tu periódico
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L’hora de 
l’amnistia
És qüestió de voluntat políti-
ca. D’assumir que els conflic-
tes polítics es resolen política-
ment, i això vol dir, de forma 
democràtica. En cap cas, per la 
via judicial, i molt menys, re-
pressiva. A Catalunya fa anys 
que davant la nostra voluntat 
de decidir el futur col·lectiu, 
ens responen amb negatives, 
menyspreu i repressió. Fruit, 
si m’ho permeteu, de la po-
ca valentia política i de la po-
ca ambició per part d’un es-
tat amb democràcia low cost. 
Doncs bé, probablement, ara 
és el millor moment per re-
soldre el conflicte i per acabar 

amb la causa general contra 
l’independentisme, una ope-
ració d’estat liderada per una 
justícia espanyola desbocada, 
reforçada per les clavegueres 
i avalada fins ara pels governs 
estatals, siguin del color que 
siguin. La solució passa neces-
sàriament, per l’amnistia i per 
un acord polític per exercir el 
dret a l’autodeterminació. I en 
el cas de l’amnistia, en la me-
sura que siguem capaços de 
pressionar l’estat, la podrem 
fer possible. Acaba de sortir 
una iniciativa popular liderada 
per l’entitat Amnistia i Lliber-
tat per recollir signatures ciu-
tadanes i fer que sigui un clam 
majoritari que arribi a la taula 
de l’estat. Ara és l’hora de su-
mar suports, voluntats i con-
sensos. Fem-ho possible. 

Una iniciativa vol 
recollir signatures 
ciutadanes i fer que 
l’amnistia sigui un 
clam majoritari

Una persona que estava davant 
del BBVA de Ferran va parar 
dilluns un periodista d’aques-
ta casa. Li va preguntar si sabia 
on eren les oficines de Caixa 
de Tarragona per solventar una 
incidència amb un compte del 
seu pare. Atès que al paper que 
portava hi havia aquesta direc-
ció no entenia que no trobés la 
sucursal bancària. Li va explicar 
que Caixa Tarragona es va fusio-
nar amb Catalunya Caixa i que a 
aquesta la va absorbir el BBVA.

La Festa Major de Tremp d’en-
guany ha estat atípica i dife-
rent, però ha tingut una gran 

rebuda per part dels trempolins. 
Durant cinc dies s’han succeït 
més de 20 actes per als més de 
2.629 assistents, amb inscripció 
prèvia, accés controlat i totes les 
mesures preventives que marca 
el departament de Salut.

La Festa Major d’enguany ha 
estat marcada per la normativa 
Covid, però això no ha impedit 
que els trempolins i trempo-
lines hagin participat de totes 
les propostes. Aquesta ha estat 
un Festa Major que s’ha pogut 
celebrar gràcies a l’esforç col-
lectiu. L’esforç de la Comissió 
de Festes per adaptar un a pro-
gramació ja prevista des de feia 

mesos a la situació actual. L’es-
forç de l’Ajuntament de Tremp 
i la Diputació de Lleida que han 
facilitat els mitjans per a fer 
possible la infraestructura ne-
cessària per a celebrar la festa 
amb garanties. I, finalment, l’es-
forç dels ciutadans i ciutadanes 
que han mostrat un ferm com-

promís amb el compliment de 
les mesures de seguretat. 

Sense la responsabilitat i 
conscienciació ciutadana no 
hauria estat possible una Festa 
Major segura. la festa ha ofert 
una mica de tot: concerts per 
a la gent gran, espectacles per 
als més menuts, activitats de 
dia per a tots els públics, cultura 
popular adaptada a la nova rea-
litat i també una oferta musical 
per als més joves. 

El programa estava confecci-
onat amb companyies de km0, 
prioritzant aquelles empreses 
culturals de la demarcació i 
també amb el suport de l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs, finan-
çant alguna de les propostes de 
públic familiar.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Tremp completa una 
Festa Major atípica però 
amb èxit de participació

FOTO: Ajuntament de Tremp

El gran esforç 
col·lectiu ha 
estat la clau 
perquè es fes     
la celebració
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Jaume Puy
Rector de la UdL 

Eulàlia Pagès
Directora de             
Pagès Editors

Christian         
Tybring-Gjedde 
Parlamentari norueg

Li donem l’enhorabona perquè ha  
estat nomenat durant un any presi-
dent del Consorci Campus Iberus 
en una reunió telemàtica que es va 
celebrar ahir.

Felicitem l’editorial lleidatana, que 
participa en la Setmana del Llibre 
en Català a Barcelona, per la inici-
ativa de la creació d’un premi per 
fomentar la literatura infantil.

Aquest polític ha proposat al presi-
dent dels Estats Units, Donald 
Trump, com a candidat al Premi 
Nobel de la Pau. Caldria un replan-
tejament d’aquest guardó.
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