
8 LLEIDA
SEGRE

Dimecres, 21 de maig del 2014

ÒSCAR MIRÓNAJUNTAMENT DE LLEIDA

Clausura del programad’educació ambiental de l’Agenda 21■ Noranta-cinc alumnes i 22 pro-
fessors d’una dotzena de centres de secundària van participar ahir en la jornada de clausura de
l’Agenda 21, en la qual van compartir les seues experiències i van participar en diversos tallers.

Mobilització
sindical contra
Ensenyament

EDUCACIÓ

❘LLEIDA ❘ Els sindicats del sector
educatiu han convocat per
avui una concentració de pro-
testa davant de la seu de la
delegació d’Ensenyament a
Lleida, a les 13.00 hores, per
mostrar el seu rebuig del nou
decret de plantilles.Aquesta
norma preveu que els direc-
tors puguin nomenar a dit fins
al 50 per cent dels docents.
S’ha triat la data d’avui per-
què és el primer dia en què
els docents interins poden
plantejar les seues peticions
de destinació per al pròxim
curs, ja que són el col·lectiu
més castigat.

Presentació del
pla urbanístic a
Estat i Govern

POLÍTICA

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Llei-
da va celebrar ahir una sessió
per presentar el nou pla d’or-
denació urbanística munici-
pal (POUM) als responsables
de departaments de l’Estat i
la Generalitat, dins de la ron-
da de presentacions amb to-
ta mena de col·lectius i orga-
nitzacions de la ciutat.

El nou pla general per al
període 2015-2030 no con-
templa noves zones d’expan-
sió i aposta perquè els nous
desenvolupaments compor-
tin inversió al Centre Histò-
ric.

Imatge de l’última sessió del claustre de la UdL, celebrada el desembre passat.

SEGRE

J. MARTÍ
❘ LLEIDA ❘ “La Universitat de Llei-
da manifesta el seu suport al
procés posat en marxa per acor-
dar una consulta sobre l’estatus
jurídic de la nació catalana i fa
patent la seua voluntat de col·la-
borar amb les institucions de
Catalunya.”Aquest és l’últim
punt, i el més explícit, de la de-
claració de suport a la consulta
sobre l’autodeterminació de Ca-
talunya convocada per al 9 de
novembre que debatrà el claus-
tre de la UdL en la sessió con-
vocada per al pròxim dia 30. La
declaració està firmada per uns
60 dels 240 membres del claus-
tre i ha estat inclosa en l’ordre
del dia pel rector de la univer-
sitat.

En el seu preàmbul, recorda
que l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques es va pro-
nunciar l’octubre del 2012 a fa-
vor de la resolució del Parlament
constatant la necessitat que “el
poble català pugui decidir de
manera lliure i democràtica el
seu futur col·lectiu”. En la seua
part dispositiva, a més de donar
suport a la consulta, expressa
“el respecte absolut a totes les
posicions que, des del compro-
mís democràtic i el reconeixe-
ment de les institucions pròpi-
es de Catalunya, s’expressin al
llarg del procés”, entén que el
procés nacional “ha de servir
també per enriquir el debat po-

El claustre de la UdL votarà una
declaració de suport a la consulta
Iniciativa d’uns seixantamembres delmàximòrgande representació de laUniversitat
|| El rector la inclou en l’ordre del dia i atorga llibertat de vot al seu equip
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lític del país”, i aposta perquè
“s’imposi la dinàmica de l’argu-
ment i del convenciment”. En-
tre els firmants hi ha professors,
estudiants i personal d’adminis-
tració i serveis. Fonts de la Uni-
versitat van informar que dos
de les seues promotores han si-
gut la professora Maria Àngels
Cabasés, exdiputada d’Esquer-
ra, i la coordinadora del Consell

de l’Estudiantat, Gemma Espi-
gares.

“Normalitat absoluta”

El rector, Roberto Fernández,
va qualificar de “normalitat ab-
soluta” aquesta proposta d’un
grup de claustrals.Va afegir que
per això va acceptar des del pri-
mer moment incloure-la en l’or-
dre del dia de la sessió.“No tinc

cap inconvenient que es debati
i el claustre prengui una decisió
amb tota normalitat”, va desta-
car.Altres universitats catalanes
ja han aprovat declaracions si-
milars o gairebé idèntiques a
aquesta. D’altra banda, Fernán-
dez va indicar que ha donat “lli-
bertat absoluta” als membres
del seu equip de govern a l’ho-
ra de votar aquesta qüestió.

Queixesperquènoes retiraun cartell d’un fanal■ Veïns de
Ronda denuncien que aquest cartell de publicitat d’un circ,
que va actuar fa més de dos mesos, encara està lligat amb
una cadena a un fanal des d’aleshores.


