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Una trentena de nens del
Pallars van a un col·legi que
la Generalitat no reconeix
El Rogle || Fundat
per una associació de
pares i mares el 2020 i
que Educació ha instat
a clausurar

Consistori || Va
rebutjar tancar-lo i
els serveis socials no
veuen desemparament
d’aquests escolars

Una trentena de nens i nenes
del Pallars Jussà van a classe
en una escola que la Generalitat no reconeix com a tal. Es
tracta d’El Rogle Waldorf, que
va obrir el 2020 en una casa
pròxima a la carretera C-13 a

Vuit lladres
sumen 441
antecedents
per robatoris, la
majoria a l’Eix
Causen gran alarma
entre els comerciants

Talarn i que el departament
d’Educació va intentar tancar
al poc d’estrenar-se. Dos anys
després, segueix oberta i la direcció vol regularitzar-la sense
renunciar al model pedagògic
que defensa.

Vuit delinqüents acumulen un
total de 441 antecedents per
furts i robatoris violents a Lleida
ciutat. Són sis homes i dos dones
i només dos estan actualment a
la presó. Els Mossos d’Esquadra
compten amb una unitat específica per controlar-los. La majoria de robatoris es registren a
l’Eix Comercial.
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és notícia ❘ 3

amado forrolla

segre

Mor una dona d’Olius a
l’incendiar-se casa seua
La víctima, de 68 anys, no va poder fugir de
les flames, i el seu marit en va sortir il·lès
comarques ❘ 13

L’assignatura pendent del Barri Antic de Lleida ■ Govern i oposició de la Paeria van coincidir ahir
al ple sobre el Centre Històric que aquest barri està degradat, però difereixen en les culpes. Sigui
com sigui, van aprovar mesures per reactivar-lo. A la foto, les activitats al barri, ahir.

Tvitec contractarà
la plantilla de
Cricursa de Balaguer

lleida ❘ 6 i 7

economia ❘ 19

El bo jove
de lloguer arriba
a 685 lleidatans
economia ❘ 8
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Penelles contracta més personal
pel creixement del turisme.
p.

www.segre.com/comarques
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Les farà visitable la torre del
castell medieval del segle X.
p.
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educació centres

Trenta nens i nenes del Pallars Jussà van a
una escola que la Generalitat no reconeix

El col·legi El Rogle, fundat el 2020 per una associació de famílies || Educació va intentar tancar-lo i el
centre obre la porta a regularitzar la seua situació sense renunciar al model pedagògic que defensa
El rogle waldorf lliure

c. sans / r. ramírez

❘ lleida ❘ Una trentena d’infants
del Pallars Jussà van a classe a
una escola que la Generalitat
no reconeix com a tal. Es tracta d’El Rogle Waldorf Lliure,
fundada per una associació de
famílies. Va obrir el 2020 en
una casa pròxima a la carretera C-13 a Talarn i el departament d’Educació va intentar
tancar-la al poc d’estrenar-se.
Dos anys després, responsables
del centre mantenen contactes
amb la conselleria per abordar
la possibilitat de regularitzar-lo
sense renunciar al model pedagògic que defensen.
L’escola es va constituir per
impulsar la pedagogia Waldorf,
un model educatiu alternatiu
que atorga una gran importància a l’experimentació i la comprensió per part dels alumnes i
busca afavorir totes les facetes
del seu desenvolupament personal. El col·legi imparteix des
d’educació infantil fins a secundària obligatòria (ESO), encara que Educació no expediria
aquest títol als alumnes que hi
concloguin els estudis, al tractar-se d’un centre al marge del
sistema educatiu oficial. Així
ho va explicar el director dels
serveis territorials d’Educació
a Lleida, Claudi Vidal.
“Aquests menors tenen plaça
en una escola, i al no anar-hi es
considera que estan en situació d’absentisme escolar”, va
afirmar Vidal. Va indicar que
la conselleria va enviar inspectors a El Rogle, va instar l’ajuntament de Talarn a tancar-lo

Una imatge de l’interior de l’escola publicada pel mateix centre a les xarxes socials.

sense títol d’eso

Educació no expediria el
títol de l’ESO als que
concloguin els estudis
en aquesta escola
i també hi van intervenir els
serveis socials. Res d’això va
tenir cap efecte: el consistori va
rebutjar tancar l’escola fa dos
anys al considerar que es tractava d’un conflicte educatiu que

delegació alt pirineu

superava les seues competències. Els protocols dels serveis
socials, per la seua part, estan
dissenyats per actuar davant de
situacions de desemparament de
menors, una cosa que no passa en el cas dels alumnes d’El
Rogle.
“No és desemparament ni
abandó, són famílies que escullen un model concret d’ensenyament”, va recalcar la directora de l’escola, Alicia Saiz,
que va reivindicar el dret de les
famílies a “decidir sobre l’edu-

cació dels fills”. Va defensar l’ús
de la pedagogia Waldorf i va indicar que el centre vol mantenir
una ràtio d’un màxim de dotze
alumnes per cada docent. Als
centres públics és d’almenys una
vintena, en funció de cada curs.
Per a la directora, mantenir les
premisses que van inspirar la
fundació de l’escola és més important que obtenir el reconeixement de la Generalitat. “Ens
hem reunit amb la conselleria,
però no només escoltarem, també volem ser escoltats”, va dir.

Sense subvencions
per al col·legi ni
per a les famílies
dels alumnes
n La directora d’El Rogle
va assegurar que les famílies dels alumnes saben
que el centre no és reconegut per la Generalitat,
i va destacar que malgrat
tot estan “compromeses
amb el projecte educatiu”. L’escola no rep ajuts
al no formar part del sistema educatiu oficial, i se
sosté gràcies a les quotes
que paguen les famílies.
Aquestes, al seu torn, no
poden optar a subvencions de menjador ni tenen
bus escolar gratuït.
Al no poder obtenir el
títol de l’ESO a El Rogle,
tant Saiz com Vidal van
apuntar a la possibilitat
que els escolars cursin
l’últim curs de la secundària obligatòria en una
altra escola. La directora
va afegir una altra alternativa: va indicar que es
pot accedir sense l’ESO a
algunes titulacions com
les de les EOI i el grau
mitjà artístic i d’educació
física. A d’altres es pot accedir després de passar
una prova a partir dels
disset anys. “Voldríem
fer un curs més per preparar-les”, va explicar.

Salut equipaments

Impulsen un nou CAP a Oliana per
acollir consultes, rehabilitació i SEM
c. sans

El delegat del Pirineu, ahir en una reunió amb la premsa.

❘ Oliana ❘ La Generalitat i l’ajuntament d’Oliana impulsen la
construcció d’un nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) en
aquesta localitat. L’anunci el
va fer ahir el delegat territorial
de l’Alt Pirineu i Aran, Ricard
Pérez. Es reunirà la setmana
que ve amb l’alcaldessa, Carme
Lostao, per incloure el projecte
en el pla d’inversions per al Pirineu fins al 2027 que elabora
el Govern. La localitat ja comp-

ta amb un centre de salut, però
l’objectiu del nou és concentrar
en un sol edifici les consultes,
el servei de rehabilitació i el
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pérez, que ahir va fer balanç
de l’any de treball a les comarques de muntanya, va destacar
l’aposta per “enfortir” l’Institut per al Desenvolupament de
l’Alt Pirineu i Aran (Idapa) com
a eina per “donar pes” al territori. La Generalitat ha doblat el

pressupost d’aquest ens, que ha
passat d’1,3 milions a 2,6 milions d’euros, segons va indicar
Pérez. Part d’aquest increment
es destinarà, va assenyalar, a
la creació d’una comissió que
treballi en el projecte de geolocalització per controlar els
animals de la ramaderia extensiva. “Estan sorgint molts
problemes de cobertura per implementar el projecte i apostem
per empreses especialitzades”,
va explicar.
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emergències

Els Bombers
incorporen
24 nous efectius
a Lleida
En sis parcs, dels 250
de tot Catalunya
❘ lleida ❘ Sis parcs de Bombers
de la regió de Lleida han incorporat vint-i-quatre nous
efectius de l’escala bàsica
de l’última promoció una
vegada finalitzat el procés
d’oposició, formació i pràctiques. Concretament, nou
dels nous bombers aniran al
parc de Tremp; quatre, al de
Cervera; tres al de Sort; tres
al del Pont de Suert; dos al
de la Seu d’Urgell; dos al de
Tàrrega, i un al de Mollerussa. Aquests efectius serviran
per cobrir places estructurals
que estaven vacants i també
per apujar els mínims a sis
dels nou parcs professionals
de Lleida.
D’aquesta manera, amb
aquestes incorporacions, hi
haurà un bomber més per
tanda als sis parcs lleidatans
que reben més personal. Així
doncs, es donarà més flexibilitat al servei. A tot Catalunya, els parcs estan rebent
amb aquest pla un total de
250 nous bombers.

trànsit

Ferits en accidents
a Almenar
i Ponts
❘ almenar ❘ Un conductor va
resultar ferit lleu ahir a les
14.59 hores al bolcar amb el
cotxe a la carretera N-230
a Almenar, segons van informar els Bombers de la
Generalitat. D’altra banda,
passades les 17.00 hores, un
motorista va tenir una caiguda a la carretera C-1412b
al terme municipal de Ponts.
El motorista va rebre l’alta in
situ després de ser atès.

comarques
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successos emergències

Mor una veïna d’Olius de 68 anys
en un incendi a casa seua

Va ser ahir a la matinada a la urbanització del Pi de Sant Just || El marit va resultar
il·lès al poder sortir de l’habitatge, que va quedar molt afectat per les flames
segre

a.g.b.

❘ olius ❘ Una dona de 68 anys va
perdre la vida ahir a la matinada en un incendi a casa seua, a
Olius, al Solsonès, segons van
informar els Bombers de la Generalitat. El marit va resultar il·
lès al poder sortir de l’immoble,
que va quedar molt afectat per
les flames. La víctima mortal
és Fina Noguerola.
Els serveis d’emergències
van ser alertats del foc a les
3.32 hores i fins al domicili, al
carrer Cadí, a la urbanització
el Pi de Sant Just, van acudir
cinc dotacions dels Bombers de
la Generalitat, patrulles dels
Mossos d’Esquadra i el Sistema
d’Emergències Mèdiques.
El foc, que va començar per
causes desconegudes i que s’estan investigant, va destruir la
casa, de planta baixa més subterrani. Els efectius dels Bombers van localitzar el cos sense
vida de la dona a l’interior de
la casa. El cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina
Legal de Lleida per practicar-li
l’autòpsia.
El foc va quedar controlat
a les 4.20 hores i extingit vint
minuts després. Posteriorment,
els efectius van ventilar la zona
i van retirar els elements que
havien quedat inestables. Els
Mossos van acordonar la casa.
Per la seua banda, l’ajuntament
d’Olius va lamentar la tragèdia a través del grup WhatsApp
dels veïns del municipi i va destacar la celeritat de l’actuació

avís a les 3.32 hores

Els serveis d’emergència
van ser alertats a les 3.32
hores i van tardar una hora
a controlar-ho

bombers de la generalitat

Estat en el qual va quedar la casa, a la urbanització del Pi de Sant Just, després de l’incendi.
segre

dels Bombers a l’hora d’extingir
l’incendi. El Pi de Sant Just es
troba a la sortida de Solsona en
direcció a Cardona.

Segon incendi mortal
El d’ahir és el segon incendi
mortal de l’any a les comarques
de Lleida. El primer es va produir l’abril passat als Alamús,
al Segrià. Una anciana de 96
anys va perdre la vida el dia
13 d’abril intoxicada per fum
arran d’un incendi al seu domicili. Tres persones més, dos
dels quals sanitaris, que van
accedir a l’habitatge van haver
de ser ateses al resultar intoxicades. La víctima vivia sola i la
va trobar la dona que anava a
la casa per atendre-la.

Imatge de l’entrada de l’habitatge, acordonat pels Mossos.

trànsit denúncies

Detingut un camioner que va bolcar
amb el tràiler a Lladurs per circular ebri
redacció

El camió, bolcat al mig de la C-462, no es va retirar fins ahir.

❘ lladurs ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detenir dijous a la tarda el
conductor del camió que va quedar travessat enmig de la via a
Lladurs (Solsonès), cosa que va
obligar a tallar la circulació fins
ahir al matí, al donar positiu en
la taxa d’alcoholèmia. Concretament, el conductor, de 49 anys
i que va sortir il·lès de l’accident,
va donar una taxa d’1,05 mg/l,
xifra que implica set vegades el
límit permès per a conductors

professionals. Està acusat d’un
delicte contra la seguretat en
el trànsit per circular sota els
efectes de l’alcohol.
L’accident va tenir lloc a les
18.45 hores, quan el camió, que
transportava plaques de guix,
va bolcar i la càrrega va caure a la via a la carretera C-462
al terme municipal de Lladurs.
L’accident va obligar a tallar la
circulació entre Sant Llorenç
de Morunys i Olius fins que va
poder reobrir-se a la circulació

ahir cap a les deu del matí. Fins
al lloc de l’accident es van desplaçar sis dotacions dels Bombers, així com els Mossos d’Esquadra i el SEM.
Segons la memòria de la Fiscalia, els delictes contra la seguretat en el trànsit van augmentar un 44,3% l’any passat a la
província de Lleida, fins un total
de 1.697. En el cas dels delictes
per conducció sota els efectes
de l’alcohol i les drogues, van
pujar un 38,4%.

