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Meteocat
negocia informar
els esquiadors
amb pantalles
Servei que ofereix la
secció comercial

METEOROLOGIA

❘LLEIDA ❘El departament comer-
cial del Servei Meteorològic
de Catalunya (Meteocat) ne-
gocia amb hostalers del Pa-
llars Sobirà i amb una estació
d’esquí la instal·lació de pan-
talles amb informació actua-
litzada sobre les previsions
del temps i les últimes da-
des.

Segons fonts del servei, que
depèn de la conselleria deTer-
ritori i Sostenibilitat, aquest
servei s’oferirà a totes les pis-
tes d’esquí, com a input d’in-
formació als esquiadors. No
obstant, la negociació amb
l’estació del Sobirà encara no
està tancada, van puntualit-
zar les fonts.

S’ha d’assenyalar que la
proposta inclou la instal·lació
de pantalles de plasma de
gran format amb informació
sobre temperatures, precipi-
tacions i previsió a vuit dies
vista, entre d’altres. El servei
té un cost mínim de 51,5 eu-
ros al mes, segons el nombre
de pantalles.

El 50%del Pirineu, sense
plans Infocat i Inuncat
❘ SORT ❘ La direcció general de
Protecció Civil va avançar
ahir que hi ha 41 municipis
del Pirineu obligats a fer el
pla d’emergències Infocat (in-
cendis) i 34 més en què està
recomanat i només en 20 es-
tan elaborats i vigents. Pel que
fa al pla Inuncat, n’hi ha 14
d’un total de 62 amb obliga-
ció o recomanació.

El Govern vetamillorar
la retallada fotovoltaica
❘ LLEIDA ❘ El Govern ha enviat
un inusual escrit al Senat per
vetar dos esmenes de Con-
vergència i Unió per suavit-
zar els efectes de la retallada
d’ajudes a les fotovoltaiques
perquè provocarien, assegu-
ra l’Executiu, un encariment
de la part regulada de la tari-
fa de llum. CiU va anunciar
que recorrerà l’escrit davant
del Senat.

Pelegrí visita elmolí
d’oli dels Torms
❘ ELSTORMS ❘ El conseller d’Agri-
cultura i Medi Natural, Josep
Maria Pelegrí, va visitar di-
lluns l’empresa Molí dels
Torms SL, on va ser l’encar-
regat de desprecintar de for-
ma simbòlica un dels olis pre-
miats pel ministeri d’Agricul-
tura com a millor oli d’oliva
verge extra ecològic.

L’IES Hug Roger III de Sort és el centre de referència al Sobirà.

❘ SORT ❘ Una família de Sort dei-
xarà el poble després de la po-
lèmica expulsió del seu fill de
l’IES Hug Roger III, que ha com-
portat fins i tot la intervenció de
la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, i dels Mossos d’Es-
quadra, així com la dimissió del
director del centre educatiu.

Els fets es remunten a comen-
çaments de maig, quan l’equip
directiu de l’institut va obrir un
expedient disciplinari a dos
alumnes que es van embrancar
en una discussió, decretant, com
a mesura cautelar, l’expulsió
d’un. Després de tres setmanes
apartat del centre educatiu i per
consell del seu advocat, el pare,
que atribueix l’expulsió“a la vo-
luntat de fer mal” al seu fill, va
decidir que el noi havia de re-
prendre les classes.“El meu lle-
trat va constatar que hi havia un
defecte de forma a l’expedient
d’expulsió, de manera que les
mesures cautelars quedaven sus-
peses automàticament i el meu
fill podia tornar a classe”, va ex-
plicar.

No obstant, la seua sorpresa
va ser trobar-se al centre dos
mossos d’esquadra de paisà que
els van convidar a abandonar
l’institut.“Però jo tenia la carta
del meu advocat, que no van po-
der rebatre”, va destacar.Aquell
mateix dia, també va parlar de
l’assumpte amb el director dels
serveis territorials d’Ensenya-

Una família deixa Sort al considerar
que assetgen el seu fill a l’institut
Va ser expulsat de l’IES,mesura que l’advocat del pare va dir que tenia un defecte de
forma || El directorvapresentar ladimissió ihi vanhaverd’intervindre elsMossos
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ment a Lleida,Miquel Àngel Cu-
llerés, que tampoc va aconseguir
convèncer el pare.Així, el 9 de
juny, el jove de 15 anys va tor-
nar al centre.

Arran d’aquest incident, el di-
rector de l’institut va presentar
la dimissió, cessament que no ha
estat acceptat ni pel departament
d’Ensenyament ni pel consell es-
colar, segons va explicar ahir una
portaveu de l’associació de ma-
res i pares (AMPA). De fet,
aquesta entitat va tindre cons-
tància de l’assumpte durant l’úl-

tim consell escolar, celebrat fa
un parell de setmanes.“Ens van
comunicar que el director havia
presentat la dimissió davant de
la postura de la inspecció de Llei-
da”, va afirmar la portaveu, que
va destacar el suport de l’AM-
PA a la direcció del centre.

També l’alcalde de Sort, Llàt-
zer Sibís, va afirmar tindre cons-
tància de la polèmica i va desta-
car que la sanció a l’alumne ha-
via quedat anul·lada per un“er-
ror” en la tramitació adminis-
trativa.

Queixes a Fraga
per una vorera
tancada durant
dos setmanes
Comerciants afirmen
que els perjudica

MUNICIPISCOMERÇ

La zona on va tindre lloc el despreniment el passat dia 21, encara delimitada amb tanques.

❘ FRAGA ❘ Comerciants de l’avingu-
da d’Aragó de Fraga es queixen
del retard del consistori a l’ho-
ra de restablir el pas per una vo-
rera on, el passat dia 21, va cau-
re guix procedent d’un balcó.
Des de llavors, la zona s’ha acor-
donat amb tanques que impe-
deixen tant el pas de vianants
com l’estacionament de vehicles
a la calçada.

Aquesta situació dificulta l’ac-
cés a establiments com un bar,
un basar, una clínica dental, una
empresa de fotografia, una im-
premta i un hostal.

Per la seua part, els afectats
assenyalen que el consistori no
ha sanejat la cornisa per evitar
nous despreniments i asseguren
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que aquesta situació perjudica
l’afluència de clients als seus lo-
cals.

A l’espera d’obres

Per la seua part, els serveis tèc-

nics municipals van apuntar que
no hi ha perill de despreniments,
però que han deixat tancada la
zona a l’espera de reparar un
dels balcons.

La responsabilitat podria re-

caure sobre la comunitat de ve-
ïns. Els transeünts que passaven
ahir per la zona preguntaven per
l’incident i si persisteix el pe-
rill de despreniments, informa
José Díaz.

Per la seua part, el director del
centre va refusar fer declaraci-
ons sobre l’incident, remetent
als serveis territorials d’Ense-
nyament a Lleida. Per la seua
part, el màxim responsable,Mi-
quel Àngel Cullerés, va dir que
el director del centre“mai ha es-
tat cessat. És el mateix que fa
dos, tres o quatre mesos”.

En aquest sentit, va atribuir
l’incident a l’institut de Sort a
“un tema intern, que no ha afec-
tat la comunitat educativa i que
no ha tingut cap visualització
externa”. Cullerés es va limitar
a garantir que el règim discipli-
nari “ha estat aplicat amb la mà-
xima professionalitat”, va negar
un tracte de favor o discrimina-
tori cap a l’alumne i va mostrar
“tot el seu suport” a l’equip di-
rectiu.

Tot i que, finalment, l’alumne
ha acabat i ha aprovat el curs, el
pare va assegurar que ja ha de-
manat un trasllat al seu lloc de
treball perquè el seu fill “no pot
ni vol continuar estudiant a
Sort”. Segons va afirmar, durant
aquests mesos ha rebut atenció
psicològica.

El passat 23 de juny, el direc-
tor li va entregar la resolució de
l’expedient disciplinari, que ra-
tifica l’expulsió del jove i rebut-
ja les al·legacions de la família,
de manera que recorrerà l’expe-
dient davant del tribunal con-
tenciós administratiu.
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