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EDUCACIÓ‘BULLYING’

S. DIEGO
� LLEIDA � Insults, vexacions, xan-
tatge emocional i fins i tot agres-
sions físiques. És el calvari pel
qual suposadament ha passat un
alumne de 10 anys del col·legi
Ginesta del Secà de Sant Pere,
segons la denúncia que han pre-
sentat els seus pares davant dels
Mossos d’Esquadra després de
quatre anys de persecució esco-
lar continuada. El nen és vícti-
ma d’un presumpte cas de bu-
llying des de l’any 2006 per part
de cinc alumnes de la seua ma-
teixa edat. “Al principi plorava
i deia que no volia anar al col·le-
gi, però no ens explicava res”,
va afirmar ahir la seua mare.No
obstant, al novembre del 2006
una trucada del centre va aler-
tar la família que el petit era a
l’Arnau deVilanova com a con-
seqüència d’un “esquinç de la
pell prepucial i un hematoma al
gland”, com figura a l’informe
mèdic.

“Des de llavors hem acudit al
metge una mitjana de dos vega-
des al mes amb quadres d’ansi-
etat o lesions per haver estat es-
pentejat per l’escala, per cops o
puntades de peu”, va afirmar la
mare, que va afegir que no han
canviat el nen de col·legi per re-
comanació de l’equip docent.
“El meu fill té una lleu dislèxia
i els professors ens deien que se-
ria pitjor canviar-lo d’entorn”,
va afirmar.

Després de quatre anys de
presumptes agressions físiques i
psicològiques, la família va de-
nunciar els fets davant dels Mos-
sos d’Esquadra el setembre pas-
sat.Ahir van tornar a comissa-
ria per presentar una segona de-
núncia. “Els especialistes de
l’equip que es dedica a tractar
casos de bullying ens han reco-
manat que contractem un advo-

La família d’unnende Lleidade10anys
denuncia persecució escolar des del 2006
La conselleria d’Educació ha obert una investigació per aclarir els fets

La família d’un nen de 10 anys de Lleida ha denunciat un presumpte cas de persecució escolar continuada al seu fill

durant els últims quatre anys. Les agressions, físiques i verbals, serien perpetrades suposadament per cinc alumnes de

la mateixa edat. El departament d’Educació ha obert una investigació per aclarir el que passa.
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Lamare, amb la denúncia a la mà, revisa la documentació relativa al cas.

cat i presentem la denúncia al
jutjat, cosa que farem de segui-
da”, va afirmar la mare.

Investigació oberta

Per la seua part, el director
dels serveis territorials del de-
partament d’Educació a Lleida,
Antonio López, va explicar que
el cas està a les mans dels ins-
pectors,“que s’encarregaran de
redactar un informe per portar
a terme les actuacions perti-
nents” . López va afirmar que
“si s’haguessin detectat agressi-
ons greus s’hi hauria actuat de
seguida”.

� LLEIDA � L’equip directiu del Gi-
nesta, reunit d’urgència ahir a la
tarda, va demanar a SEGRE
ajornar la publicació d’aquesta
notícia “per donar temps al jut-
ge perquè pugui investigar els
fets”. La direcció del centre va
declinar valorar el fons de la
qüestió i van assegurar que s’han

portat a terme “tots els segui-
ments necessaris”.

Per la seua part, els pares de
la presumpta víctima van afir-
mar que els professors del col·le-
gi “neguen els fets i no fan res
per solucionar el problema”, se-
gons consta textualment a la de-
núncia presentada al setembre.

“Amb només 10 anys el meu fill
ja sap el que són les crisis d’an-
sietat i ara només em pregunta
quan arribaran les vacances”,
va afirmar ahir la mare.“Al prin-
cipi no explicava res, fins que
van començar les agressions fí-
siques.També vam saber que els
altres nens havien arribat a fer-

li xantatge. L’obligaven a donar-
los llaminadures per convidar-
lo a les seues festes d’aniversa-
ri”, va explicar. “Ha perdut ja-
quetes i li han trencat motxilles
i material escolar”, va afegir.
“Cada tarda a l’anar a recollir-
lo i veure-li la cara ens pregun-
tem què ha passat avui”.

Els mestres demanen temps perquè el jutge investigui
“El meu fill només em pregunta quan arribaran les vacances”, explica la mare del nen

REACCIONS

PRECEDENTS

Vexacions aMollerussa
� Els pares d’un noi de 14 anys
van denunciar el 2005 que el seu
fill havia estat víctima de mal-
tractaments que el van portar a
intentar suïcidar-se. Els agressors
van reconèixer els fets i van de-
manar perdó.

Més casos a Sort i Aitona
� Al gener del 2006, els pares
d’un menor de Sort i la mare
d’una nena d’Aitona també van
denunciar dos episodis de perse-
cució. Els presumptes agressors
eren inimputables al tindre
menys de 14 anys.

Canvi de col·legi
� El 2007, un noi de 14 anys del
Pla d’Urgell va superar un altre
cas de bullying després de canvi-
ar de col·legi al presentar la de-
núncia. Els agressors li van dema-
nar perdó per evitar el judici.

Condemnael 2007
� El jutge va condemnar al no-
vembre del 2007 set menors a
complir 6 mesos de tasques edu-
catives per haver denigrat i asset-
jat un company de classe a l’IES
Guindàvols de Lleida.
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Imatge de la denúncia i dels informesmèdics de les agressions.


