
8 I LLEIDA I COMARQUES 

Vergés vol consolidar l'autogovern a Aran 
I VIELHA I L'actual síndica d'Aran, Maria Vergés (UA), va assegu
rar que "consolidar l'autogovern aranès" és el que l'empeny 
a tornar a presentar-se com a candidata a la Sindicatura i va 
reivindicar la manera de fer política d'Unitat d'Aran. 

Cues al Sobirà després d'un nou ple a l'esquí 
I LLEIDA I La C-13 va registrar ahir cues de vehicles a Rialp, 
Sort i la Pobla de Segur, després d'un cap de setmana en què 
les pistes d'esquí van repetir el ple de turistes i es registrés 
una ocupació d'entre el90 i ellOO%. 

Susana Vilà lidera la llista de Fem Poble a Juncosa 
I JUNCOSA I Susana Vilà encapçalarà la candidatura de Fem 
Poble a Juncosa, formada per sis dones i quatre homes, "per 
impulsar una nova manera de treballar pel municipi", va dir 
la candidata ahir en la presentació de la llista. 

Ajuntament de Vilaller 

Modificació número 5 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilaller 
consistent en el trasllat de superfícies de VP i qualificació de terrenys com 
a equipament públic per a la localització de locals per a centre assisten
cial, d'esplai i altres prestacions públiques de caràcter social (05) (d'ofici). 
Expedient 020 2023 - En compliment de l'article 96 en relació amb els articles 
84, 85, 103 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, es fa pública la resolució del Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilaller 
adoptada en sessió ordinària número 1 de 2023 celebrada el dia 16 de febrer 
del 2023, referent a la modificació número 5 del Pla d'ordenació urbanística 
municipal de Vilaller consistent en el trasllat de superfícies de VP i qualificació 
de terrenys com a equipament públic per a la localització de locals per a centre 
assistencial, d'esplai i altres prestacions públiques de caràcter social. 
L'expedient es tramita d'ofici. · 
Se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes. 
També es pot consultar i baixar accedint-hi mitjançant aquest vincle durant el 
termini d'exposició: 
https://1drv.ms/u/s!AuwhOD_icMDig9A7JXMtyKVLGtKR4w?e=oGA4Uj 
Recursos procedents contra l'acte publicat: l'acte publicat és un acte de tràmit 
no definitiu en via administrativa que no decideix ni directament ni indirecta
ment el fons de l'assumpte, que no és determinant per impossibilitar la 
continuació de l'expedient i que no produeix indefensió ni perjudici irreparable 
als drets i interessos legítims. Per això, al marge de les al·legacions i suggeri
ments propis d'aquest tràmit que ara s'inicia, no és susceptible de recurs, i això 
sense perjudicis que es puguin exercitar ei que s'estimi procedent, de confor
mitat amb el que disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

Signat: 
Maria José Erta Ruiz, 
alcaldessa presidenta. 
Vilaller, 16 de febrer del2023. . 

EDUCACIÓ POLÈMICA 

SEGRE 
Dilluns, 20 de febrer del 2023 

Pares d'Artesa 'aturen' les 
protestes contra un professor 
Confien en el fet que Educació trobi una solució a la reincorporació 
del docent li Reclamen que no estigui al centre 

E. FARNELL 
I ARTESA DE SEGRE I Les famílies 
dels alumnes del cicle infan
til (1-3, 1-4 i 1-5) de l'escola Els 
Planells d'Artesa de Segre han 
desconvocat de moment les 
mobilitzacions previstes con
tra un professor del centre que 
els genera "desconfiança" i que 
es va reincorporar la setmana 
passada al col·legi després de 
mesos de baixa. Ho van acor
dar després de reunir-se diven
dres a la tarda amb el director 
territorial d'Educació a Lleida, 
Claudi Vidal, membres de la 
direcció de l'escola i del con
sell escolar i "després d'obrir 
una porta de diàleg i confiança 
amb el departament que ens 
ha dit que hi trobaran una so
lució durant la setmana", van 
assenyalar. 

Els pares van penjar una nova pancarta dimarts passat. 

Els pares van apuntar que 
continuen rebutjant el profes
sor, que la setmana passada sí 
que va assistir al centre, tot i 
que no va exercir com a docent. 
Inicialment va ser nomenat tu
tor d'un dels grups d'l-3, mal
grat que fins a la data no ha 
exercit com a tal i mai en soli
tari. Sempre ha estat acompa
nyat a les aules del cicle infantil 
del collegi. Fonts properes van 
apuntar qüe el professor va es
tar tota la setmana passada a 
la biblioteca."No sabem quina 
solució ens oferirà Educació 
però no volem aquest docent 
al col·legi. Si dilluns vinent 27 

UNA SETMANA 

Les famílies contràries al 
polèmic professor donen 
una setmana a Educació 
per trobar una solució 

de febrer segueix a Artesa, tor
narem a mobilitzar-nos. Edu
cació no pot enganyar-nos i ha 
d'entendre que la presència del 
docent genera malestar". 

Les famílies d'Artesa de Se
gre ja es van mobilitzar el se
tembre, a l'inici del curs, quan 
no van portar els alumnes a 
classe i van reclamar a Educa-

SUCCESSOS VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Detingut per agredir 
la seua parella i trencar 
una ordre d'allunyament 
L.G. 
I LLEIDA I La Guàrdia Urba
na de Lleida va detenir ahir 
a primera hora del matí un 
home a Cappont per agredir 
la seua parella i trencar una 
ordre d'allunyament cap a la 
víctima. Segons van explicar 
fonts policials, al voltant de 
les 07.30 hores es va rebre un 
avís per una possible baralla 
en un domicili a l'avinguda de 
les Garrigues. Fins al lloc es 
va traslladar una patrulla de 
la Urbana, que es va trobar 
amb una dona i un home al 
domicili. Els agents van com
provar que l'home tenia en 
vigor una ordre judicial que li 
prohibia atansar-se a la dona, 
amb la qual havia tingut una 
relació sentimental. Van com
provar que la víctima pres en-

tava lesions d'una agressió. La 
dona va poder fer front al seu 
agressor utilitzant un esprai 
d'autodefensa. Malgrat que la 
víctima es va negar a presentar 
denúncia i també va rebutjar 
rebre assistència sanitària, els 
agents van actuar d'ofici i van 
arrestar l'home per un delicte 
de violència en l'àmbit de la 
llar i per trencament de con
demna. Com va publicar ahir 
SEGRE, en els últims 13 anys 
els tribunals lleidatans han re
gistrat més de 16.000 denún
cies per violència masclista. 
Des del 2009, més de 3.300 
dones han sol·licitat ordres de 
protecció com a víctimes de 
maltractament per part de les 
seue:; parelles o exparelles. El 
2022,176 dones tenien el botó 
d'emergències. 

ció que deixés sense efecte el 
seu nomenament. Finalment, 
els petits van començar el curs 
cinc dies després del que esta
va previst, al constatar que el 
docent no havia assistit alcen
tre. Fonts coneixedores del cas 
van indicar que podria estar de 
baixa, tot i que aquest extrem 
no va poder ser confirmat en 
el seu moment. 

Aleshores les famílies van 
recordar que el mestre en qües
tió ja havia estat objecte d'al
tres protestes de les famílies a 
l'escola de Barruera durant el 
curs 2020-2021, i també n'hi 
va haver a Tremp, Sort i la Vall 
Fosca. 

TRÀNSIT 

Ebri, drogat 
i en direcció 
contrària 
El xòfer va ser detingut 
a Camp de Mart 

I LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
de Lleida va arrestar la nit 
de dissabte un conductor que 
circulava contra direcció i so
ta els efectes de l'alcohol i les 
drogues. L'actuació va tenir 
lloc cap a les 23.00 hores al 
carrer Camp de Mart, a l'al
tura del número 35, quan una 
patrulla va observar un ve

-hicle que circulava en direc-
ció contrària. Els agents van 
donar l'alto al conductor i li 
van practicar la prova d'al
coholèmia, que va donar un 
resultat positiu, igual que en 
el drogotest. El xòfer, sense 
domicili conegut, va quedar 
detingut per delictes contra 
la seguretat viària, conducció 
temerària i conducció sota el 
consum d'alcohol i substàn
cies estupefaents. 
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