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La concentració d’ahir a l’institut Guindàvols per recordar Abel Martínez.

INSTITUT GUINDÀVOLS

❘ LLEIDA ❘A un quart i cinc de deu
del matí d’ahir, just l’hora en què
fa un mes el professor lleidatà
Abel Martínez vamorir enmans
d’un alumne a l’institut Joan Fus-
ter de Barcelona, una trentena
de docents es van concentrar da-
vant de la delegació d’Ensenya-
ment de Lleida i unes seixanta
davant de la conselleria a Bar-
celona per retre-li homenatge.
Portaven cartells amb el lema
“Tots somAbel” i cartells amb
un crespó negre i l’etiqueta
#nooblidem i van llegir un ma-
nifest unitari que demana me-
sures per evitar que es repetei-
xi un episodi similar.També hi
va haver concentracions en al-
guns centres, com a l’institut
Guindàvols.

Representants sindicals van
explicar que han enviat cartes
als centres educatius convidant-
los a reflexionar sobre el tracta-
ment de la violència escolar i de
l’alumnat en risc d’exclusió so-
cial, amb l’objectiu que remetin
a Ensenyament les seues propos-
tes perquè elabori un protocol
d’actuació. Exigeixen al depar-
tament que atengui aquestes pe-
ticions i destini tots els mitjans
per al tractament de la diversi-
tat en els centres per poder de-
tectar alumnes amb un risc d’ex-
clusió alt i evitar un altre pos-
sible cas com el que va acabar
amb lamort d’Abel.Així mateix,
reclamaran que el 20 d’abril si-

Campanya perquè els centres facin
propostes antiviolència a les aules
L’objectiu és enviar-les a Ensenyament perquè elabori un protocol d’actuació ||
Concentracions per recordar AbelMartínez, mort enmans d’un alumne

EDUCACIÓMOBILITZACIONS

gui declarat “Jornada de la dig-
nitat en l’educació” i van anun-
ciar que el 13 de juny hi haurà
una concentració a Barcelona a
les 18.00.

ÒSCAR MIRÓN

Crítica a les
retallades i
manifest

A Barcelona,
van desplegar
una pancarta
de rebuig a les
retallades i a
Lleida, en la
imatge, van
llegir unmani-
fest.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Tallers per
desenvolupar
el Poum

URBANISME

❘ LLEIDA ❘ La Paeria inicia un ci-
cle de tallers amb agents so-
cials i econòmics per concre-
tar el futur desenvolupament
urbanístic de la ciutat, en el
marc del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (Poum).
El primer serà avui a les 17.45
hores a l’Escola d’Art Lean-
dre Cristòfol i se centrarà en
la mobilitat i les infraestruc-
tures. Els següents seran so-
bre promoció econòmica, in-
dustrial, comercial i turística;
territori i desenvolupament
urbà; medi ambient; i habi-
tatge, cohesió social i qualitat
de vida.

Neteja i
manteniment
intensiu a Llívia

BARRIS

❘ LLEIDA ❘ La campanya de nete-
ja intensiva Fem dissabte al

teu barri arriba de nou a Llí-
via. Des d’ahir i fins dissab-
te, una trentena de persones
treballen en la neteja de vo-
reres, calçades, claveguerons,
contenidors i pintades, així
com també en la retirada de
papers i cartells de les faça-
nes i la reparació de mobili-
ari urbà destrossat. De la ma-
teixa manera, també està pre-
vist revisar bancs, jocs infan-
tils, senyals i fanals, a més de
desbrossar els marges dels vi-
als.


