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tar que“sempre és millor el con-
tacte humà” i que tornarà a
compartir la sala de reunions
amb la resta d’edils a l’estiu.

Les actes de la junta de go-
vern constaten “la no-assistèn-
cia física” a les reunions per part
de la regidora, “que participa
en la sessió per videoconferèn-
cia”. No obstant, aquest proce-

diment presenta ara com ara al-
gunes limitacions.Així, partici-
pa en les sessions com a “con-
vidada amb veu i sense vot”, al
considerar que “amb els mit-
jans disponibles, no queda ple-
nament garantit el seu dret a
participar en les sessions i la de-
fensa i contrast de les seues po-
sicions”, sempre segons les ac-
tes de les reunions.

Cabré va apuntar que la vi-
deoconferència només s’aplica
en les juntes de govern,“on tot
està prèviament consensuat”, i
que la normativa únicament
permet als càrrecs electes assis-
tir als plens de forma presenci-
al.
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❘ ALPICAT ❘ La quarta tinent d’al-
calde d’Alpicat, Cristina Badia,
assisteix, des del passat mes de
gener, a les juntes de govern de
l’ajuntament a través de video-
conferència. És el sistema pel
qual Badia, que exerceix com a
docent al Pallars Sobirà, pot fer
compatible la seua professió
amb les tasques del consistori,
on és al capdavant de l’àrea
d’Economia.Així ho va corro-
borar ahir l’alcalde, Pau Cabré
(CiU), que va indicar que
l’equip de govern preveu man-
tindre aquest procediment fins
que finalitzi el curs escolar.

La tinent d’alcalde fa servir
el seu telèfon mòbil, el seu or-
dinador portàtil i l’aplicació in-
formàtica Skype per assistir a
les juntes de govern a través de
videoconferència des del seu
domicili al Pallars Sobirà, una
hora abans de l’inici de les clas-
ses. Des d’Alpicat, l’alcalde i la
resta de regidors del govern po-
den seguir les seues intervenci-
ons a través d’un altre ordina-
dor portàtil a la sala de l’ajun-
tament. Badia va explicar que
ella mateixa va proposar im-
plantar aquest sistema.

“Al principi es van quedar
una mica sorpresos, però està
funcionant bé”, va explicar la
responsable de l’àrea d’Econo-
mia. “S’han d’aprofitar positi-
vament les noves tecnologies”,
va destacar, encara que va apun-
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“S’han d’aprofitar les
noves tecnologies de
forma positiva”, va explicar
la tinent d’alcalde

Més de 130
escolars del
Sobirà aprenen
piragüisme
Reben classes gratis
en hores lectives
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Abans de practicar al riu, els escolars aprenen algunes tècniques en un tram d’aigua tancat.

❘SORT ❘ Un total de 134 estudiants
de Sort i Rialp rebran classes
gratuïtes de piragüisme per fo-
mentar el coneixement d’aquest
esport en una comarca en què
el seu desenvolupament s’ha
tornat clau per a l’economia lo-
cal. Es tracta d’alumnes de ter-
cer a sisè de primària que reben
aquestes classes dins de l’hora-
ri lectiu, fruit d’un conveni en-
tre l’Associació Esportiva Pa-
llars i els centres. Josep Quero,
director del col·legi Àngel Se-
rafí Casanoves de Sort, va ex-
plicar que es tracta d’hores equi-
valents a l’educació física.A l’hi-
vern fan el mateix amb la pràc-
tica de l’esquí.Aquest és el cin-
què any que es fa. Les classes
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s’imparteixen a l’Escola de Pi-
ragüisme de Sort i es comencen
amb activitats lúdiques perquè
els estudiants perdin la por a
l’aigua i es familiaritzin amb el
material que s’utilitza en els des-

censos. Les primeres tècniques
s’aprenen en una bassa, abans
de llançar-se al riu. Gemma
Juanmartí, de l’Associació Es-
portiva Pallars, assenyala que
l’objectiu és que els estudiants

n’aprenguin nocions bàsiques.
El piragüisme és un esport de
gran tradició al Pallars Sobirà,
però poc conegut per la gent de
la zona, cosa que ara es pretén
canviar.

Alcampell acudirà al
Constitucional per
defensar el català

LLENGÜES CATALÀ A LA FRANJA
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❘LLEIDA ❘ L’ajuntament d’Alcam-
pell proposarà dissabte a la
resta de consistoris convocats
a la reunió de Mequinensa
acudir alTribunal Constituci-
onal si és necessari per defen-
sar el català de la Franja da-
vant de la llei de llengües
d’Aragó, que elimina el seu
reconeixement i denomina la-
pao el català que parlen
aquests municipis. L’alcalde,
JosepAnton Chauvell, va dir
que en última instància es po-
dria acudir, després del Cons-
titucional, a les autoritats eu-
ropees.Així mateix, va recor-
dar que la ChuntaAragone-
sista ja estudia elevar la llei al
Constitucional i va plantejar
secundar aquesta opció si no
hi ha canvis. Divendres que
ve, l’ajuntament d’Alcampell
ratificarà en ple una decla-
ració que reconeix com a ca-
talà la llengua que parlen els
seus veïns. També demana
que es continuïn “impartint
classes de català a les esco-
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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Comho fan. La tinent d’alcalde fa servir el seu mòbil, el seu or-
dinador portàtil i l’aplicació Skype per comunicar-se des del seu
domicili al Pallars Sobirà amb la resta d’edils a la junta de govern,
que se celebra cap a les 08.00, una hora abans que comencin les
classes. Per la seua part, l’alcalde i la resta de membres de l’equip
de govern segueixen les seues intervencions i es comuniquen amb
ella a través d’un altre ordinador portàtil instal·lat a la sala.

Limitacions. Els mitjans utilitzats per establir la comunicació es
consideren insuficients “per garantir plenament el seu dret a par-
ticipar en les sessions i la defensa i contrast de les seues posicions”,
segons les actes municipals. Això limita la participació no presen-
cial de la regidora a la condició de “convidada” a la sessió amb veu
però sense vot. Badia va indicar que la comunicació a través de vi-
deoconferència acostuma a funcionar correctament i l’alcalde va
apuntar que no hi ha votacions a la junta de govern. Aquest siste-
ma no s’admet en les sessions plenàries.

les”. L’edil va dir que confia
que de la reunió de dissabte
“en surti alguna cosa en co-
mú”.A més, l’alcalde va afe-
gir que la mateixa llei de llen-
gües d’Aragó obre la possibi-
litat al fet que els municipis
proposin una denominació
“per a la llengua i modalitat
lingüística” pròpies i va ins-

tar els alcaldes de la Franja a
declarar la seua modalitat
també com a català. Altres
municipis comAltorricó tam-
bé confien que la reunió de
Mequinensa marqui una es-
tratègia per posicionar-se en
contra de la llei de llengües.

Altres ajuntaments de la
Franja han aprovat, per la se-
ua part, mocions a favor de la
denominació de català i en
contra del que indica la nova
llei de llengües.
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Els municipis
intentaran que cada
un assumeixi la
denominació de català
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