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EDUCACIÓ MOBILITZACIONS ■

❘ LLEIDA ❘ La jornada també va ser
reivindicativa a les comarques
de Lleida.Al col·legi Àngel Gui-
merà de Tàrrega van optar per
impartir les classes al carrer com
a alternativa a la vaga. Segons
responsables del centre, el mes-
tre Joan Lluís Tous va fer una
xerrada sobre la història de la
plaça del Carme, coneguda po-

pularment com el Pati, sobre la
qual els alumnes faran un tre-
ball, informa Xavier Santesmas-
ses.A la Pobla de Segur, per la
seua part, van organitzar, des
de l’escola Els Raiers, una ma-
nifestació pròpia, en què van
participar unes 350 persones.
S’hi van sumar del col·legiVall
Fosca i de Sort. No van aturar

les classes, però hi van explicar
als nens les conseqüències de
les retallades i van celebrar ta-
llers en què havien d’expressar
els seus desitjos per a l’escola.
Al centre Notari Ramon Faus
de Guissona, els alumnes van
organitzar una casserolada des-
prés de les classes. La vaga en
si va tindre un seguiment desi-

gual, amb més participació dels
estudiants de secundària, com
a l’institut La Segarra de Cer-
vera o el Manuel de Pedrolo de
Tàrrega. El Joan Brudieu de la
Seu d’Urgell va viure una situ-
ació similar.També van fer va-
ga els estudiants de FP de l’Al-
matà de Balaguer, informa Es-
meralda Farnell.

Classes a la via pública com a alternativa
a la vaga i protestes també a comarques

ESCOLA ELS RAIERS.

El col·legi Àngel Guimerà de Tàrrega va impartir ahir les classes al carrer com a protesta (esquerra) i a la Pobla van organitzar unamanifestació amb 350 participants.

Educació diu que
no té “pressa” per
aprovar la llei
■ El Govern espanyol te-
nia inicialment previst
aprovar la llei de reforma
educativa al Consell de Mi-
nistres d’avui. No obstant,
fonts del ministeri d’Edu-
cació van afirmar ahir que
no tenen “gens de pressa”
per presentar el text i di-
verses fonts també van
apuntar a un possible ajor-
nament.
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Els inquilins
podran ser
desnonats si deuen
només unmes
El Senat aprova crear
un registre de morosos

HABITATGE

❘ MADRID ❘ El Senat ha aprovat la
llei de mesures de flexibilitza-
ció i foment del mercat de llo-
guer, que agilitza els desnona-
ments, al permetre als propie-
taris iniciar el procediment a
partir del primer mes d’impa-
gament. L’inquilí disposarà no-
més de deu dies per abonar el
deute o presentar al·legacions.
També es crearà un registre de
sentències fermes d’impaga-
ments de renda en què el nom
del deutor figurarà un màxim
de sis anys. L’objectiu, segons el
Partit Popular, que va aprovar
la llei en solitari, és donar infor-
mació als propietaris sobre pos-
sibles riscos a l’hora d’arrendar
un habitatge.

Aquest mateix text legal ra-
tifica la supressió de la renda
bàsica d’emancipació, l’ajuda al
lloguer per a joves de 147 eu-
ros al mes (abans, de 210), que
a l’abril encara cobraven 1.758
lleidatans (120.000 persones a
tot Espanya). Des de la posada
en marxa d’aquesta ajuda, el
2008, l’han cobrat un total de
4.498 persones de Lleida. El text
tornarà ara al Congrés per a la
seua aprovació definitiva.

BiblioSort
Resaltado


