
La comissió de suport de defen-
sa de l’escola catalana a la Seu 
d’Urgell celebra i es felicita pel 
fet que l’Audiència de Lleida hagi 
arxivat la causa oberta contra els 
docents acusats d’incitació a l’odi 
a les aules després de l’1-O. Ai-
xò no obstant, recalquen que ‘’el 
mal ja està fet’’ i en aquest sentit 
denuncien que els docents han 

viscut 9 mesos, gairebé un curs 
escolar, de ‘’patiment i angoixa’’ 
que han afectat molt tant als en-
causats com a tot el seu entorn, 
‘’a tots els nivells; físic, moral, 
mental, anímic i professional’’. La 
comissió creu que l’arxivament 
de la causa dóna la raó al profes-
sorat ‘’injustament acusat i a tots 
els qui vam defensar des del pri-

La comissió per l’escola 
catalana celebra el final del 
cas dels professors de la Seu

mer moment la seva actuació’’. 
En aquest sentit, remarquen que 
és un ‘’seriós i contundent avís’’ 
a tots els qui intenten polititzar 
l’escola catalana acusant-la de 
manera injusta amb ‘’difamacions 
com l’adoctrinament’’.

La comissió espera que l’arxi-
vament de la causa espera que 
faci reflexionar, rectificar i exigir 
les disculpes públiques dels qui 
l’han motivat. En aquest sentit es 
refereixen especialment a ‘’tots 
aquells polítics i mitjans de co-
municació que no van tenir cap 
inconvenient en assenyalar públi-
cament al professorat”. FOTO: Comissió de suport / Després de saber l’arxivament de la causa

La Transsegre continua amb el 
seu programa habitual malgrat 
la crescuda del cabal del riu
En cas que augmentés se suspendria la segona etapa
La festa de l’aigua més 
important de la demarcació 
de Lleida manté el 
programa establert tot i la 
crescuda del cabal del riu. 

Balaguer
REDACCIÓ
Ara bé, l’organització de la Trans-
segre va advertir ahir, durant 
la presentació del cartell d’en-
guany, que si el nivell de l’aigua 
augmenta s’haurien de dur a ter-
me alguns canvis. El concerts es 
traslladarien al pavelló Impacsa 
i se suspendria la segona etapa 
de la baixada, que  s’ha de cele-
brar el diumenge 15 de juliol i va 
de Gerb a Balaguer. A banda de 
l’augment del cabal, aquesta se-
gona etapa també es podria sus-
pendre en cas que quan el cabal 
baixi no hi hagi prou temps o els 
recursos necessaris per assumir 
les tasques de neteja del riu.

FOTO: Lídia Sabaté / Imatge de l’edició passada de la Transsegre

Cal recordar que es tracta 
d’una etapa on la corrent de l’ai-
gua és bastant intensa i les pluges 
d’aquesta primavera juntament 
amb el desgel de la neu han gene-
rat un fort cabal. 

Enguany un dels canvis més 
notoris ha estat la data de l’es-
deveniment, que en lloc de cele-
brar-se el primer cap de setmana 
de juliol es farà el segon, els dies 
13, 14 i 15.
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El Pla de Transició al Treball forma 
fins a 26 joves de Tàrrega i Mollerussa

El Cinquè Llac dóna opció als turistes de 
compensar la petjada mediambiental

Nou èxit del Pla de Transició al Treball a Mollerussa i Tàrrega. Aquest 
programa educatiu té l’objectiu de proporcionar una sortida laboral a 
nois i noies que no han superat l’ESO. Del balanç d’aquest es despre-
nen dades força positives, ja que dels 26 joves participants a Tàrrega 
i Mollerussa, un 77% han superat la prova d’accés a Cicles Formatius.

L’Associació Marques de Pastor, encarregada de la gestió de la ruta El 
Cinquè Llac, s’ha proposat un model enfocat al turisme sostenible i 
responsable, on els visitants puguin contribuir de forma voluntària a 
la conservació de l’espai natural que conforma la ruta a partir de la 
donació, la subvenció, i la participació.

L’Ancesa Jove 
tindrà com a 
seu Aitona i 
serà de 2 dies
L’Encesa Jove, la festa la revet-
lla de Sant Joan del Baix Se-
grià, tindrà com a seu Aitona i 
s’ampliarà a dos dies. Enguany 
la celebrarció s’iniciarà el pro-
per diumenge 17 de juny amb 
una batucada i un Holi Festival 
i la nit del 23 actuaran la Fuga, 
Tapeo Sound System, Kapritxo 
i DJ Queralet.

La demarcació de Lleida del Col-
legi d’Arquitectes celebrarà avui 
la Trobada Anual d’Arquitectes. 
L’acte s’iniciara amb una confe-
rència a càrrec dels arquitectes 
que van restaurar l’església de 
Vilanova de la Barca , Laia Re-
nials i Carles Serrano, que han 
aconseguit un gran número de 
guardons. Tot seguit es durà a 
terme un sopar i l’homenatge 
als col·legiats que complexen 25 
i 50 anys de professió.

Els arquitectes de 
Lleida celebren la 
seva Trobada Anual


