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nima d’alumnes no s’aplicarà
al peu de la lletra, sinó en fun-
ció de cada localitat.Així, va
dir que, per exemple, a la Po-
bla de Segur es pot mantindre
l’oferta encara que hi hagi pocs
alumnes, ja que en cas contra-
ri haurien d’anar aTremp o a
Sort.

En un altre ordre de coses, el
conseller Ernest Maragall va dir
ahir que el minoritari seguiment
de la vaga de dimecres demos-
tra que “més que un fracàs, va
ser un error”.A més, va anun-
ciar que el seu departament in-
tentarà “arribar al cap i al cor”
dels mestres per explicar la se-
ua política. Per la seua part, el
portaveu del sindicat USTEC-
STEs a Lleida, Esteve Romero,
va dir ahir que va ser la conse-
lleria la que es va aixecar de la
taula de negociació.“Nosaltres
volem negociar, però és a Edu-
cació a qui correspon prendre
la iniciativa”, va manifestar.

RESPOSTA A L’ATURADA

Maragall la qualifica
d’error, diu que explicarà la
seua política i els sindicats
l’insten a negociar

Educació preveu suprimir
diversos grups de batxillerat
Els dos instituts de Cervera temen que un haurà de deixar
d’impartir-lo ||Quinze nous preinscrits, xiframínima
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�LLEIDA/CERVERA �Educació es plan-
teja suprimir diversos grups de
batxillerat a Lleida el curs que
ve, segons va confirmar ahir el
seu delegat territorial,Antonio
López. De fet, les direccions
dels dos instituts públics de Cer-
vera, l’AntoniTorroja i l’IES La
Segarra, preveuen reunir-se di-
lluns per preparar aquesta even-
tualitat, ja que temen que Edu-
cació els obligarà a concentrar
l’oferta perquè tots dos tenen
un nombre d’alumnes relativa-
ment baix. En principi, l’Anto-
ni Torroja seria el que té més
números per deixar d’ofertar
batxillerat. En aquest sentit, Ló-
pez va insistir: “De moment,
no s’ha proposat tancar cap cen-
tre de batxillerat, tot i que no
està descartat.” No obstant, tot
seguit va assenyalar que“sí que
se suprimiran grups en alguns
centres”.
López va precisar que cada

centre haurà de tindre com a
mínim 15 nous preinscrits per
grup per garantir que a cada un
hi hagi una vintena d’alumnes
incloent-hi els repetidors.Va ar-
gumentar que els grups de bat-
xillerat poden tindre fins a 35
estudiants, raó per la qual va
assenyalar que si un centre que
compta amb tres grups de bat-
xillerat té 60 alumnes que aca-
ben l’ESO, només podrà tindre
dos grups.També va precisar
que aquest criteri de la xifra mí-

Més de 400 alumnes d’ESO i batxillerat de Lleida van fer ahir a la UdL
les proves Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques.

ÒSCAR MIRÓN

Alexis Guallar, Gavín i Bea Obis, ahir a la plaça Noguerola.

POLÍTICARELIGIÓ
LLEONARD DELSHAMS

� LLEIDA � El grup municipal de
CiU a la Paeria ha presentat
una moció perquè es debati
en el pròxim ple en què ins-
ta l’equip de govern a rescin-
dir els acords firmats el 2007
amb la Comunitat Islàmica
de Cooperació i Unió de Llei-
da per traslladar la mesquita
del carrer del Nord a un edi-
fici de nova construcció en un
solar del polígon.
El cap de l’oposició, Isidre

Gavín, va exigir que la Pae-
ria deixi de tindre com a in-
terlocutor l’imamAbdelwa-
hab Houzi, a qui va acusar de
ser un radical “que no respec-
ta els valors de la nostra so-
cietat” i va afegir que es po-
dria haver quedat fons de la
seua pròpia comunitat, segons
han dit a CiU “diversos feli-
gresos”.
A més, va considerar un

“fracàs estrepitós” el pla per
portar la mesquita al polígon
i va reclamar a l’alcalde,Àn-
gel Ros,“que rectifiqui” i bus-
qui el diàleg amb altres repre-
sentants musulmans per tro-
bar una altra ubicació a la
mesquita.CiU argumenta que
la Paeria pot basar-se en in-
compliments de l’acord per
part de la comunitat per res-
cindir-lo.
La portaveu del PSC,Mar-

ta Camps, va replicar negant
que la comunitat incomplei-
xi l’acord. “De moment, ens
estan aportant tota la docu-
mentació que requereix el
plec de condicions de cessió
del solar, incloent-hi una fi-
ança de 3.978 euros. Seguim
estrictament el que diu el plec
i, per tant, no hi ha motiu per
rescindir el que està aprovat”,
va afirmar.

CiU reclama rescindir
el pacte per traslladar
lamesquita al polígon

LLEONARD DELSHAMS

Fixaciómetàl·lica per aarbres� Les obres de reducció de la rotonda de la plaça de Ramon Beren-
guer IV han inclòs la col·locació d’estructures metàl·liques que subjecten el tronc dels arbres, per
evitar que puguin caure sobre la calçada en cas que es vegin afectats per fortes ratxes de vent o per
altres motius.Aquesta obra ha retallat el perímetre de la zona enjardinada, de manera que diver-
sos arbres es troben ara just al costat de la calçada.


