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POLÍTICAPARTITS ■

l’alcalde i candidat a les pròxi-
mes municipals, Àngel Ros”,
va afirmar Llevot. La gestora
estarà al capdavant del partit a
Lleida almenys un any, ja que
no s’avançarà el congrés per
elegir nova direcció.“La gesto-
ra pot durar el temps que es
consideri oportú”, va indicar

Llevot, que va ressaltar la im-
portància d’elegir persones ade-
quades per afrontar “una eta-
pa amb 3 eleccions”, entre les
municipals, al Parlament i les
generals previstes totes el 2015.

Fiscalia

D’altra banda, el fiscal en cap
de Lleida, Juan Boné, va con-
firmar ahir que investigarà si
les acusacions de Camps con-
tra l’alcalde són constitutives
d’un delicte d’injúries. La Fis-
calia ha iniciat els tràmits per
requerir el vídeo i àudio de l’ac-
te a mitjans de comunicació i
al Col·legi de Periodistes.

DECISIÓ RÀPIDA

El nomenament de la
gestora serà ràpid, pot
ser que aquest mateix
cap de setmana

El PSC demana aBarcelona
tancar la crisi amb la gestora
La federació avala la decisió de l’agrupació de Lleida per fer fora
Marta Camps || La direcció local provisional durarà un any

E. H.
❘ LLEIDA ❘ L’executiva de la Fede-
ració del PSC de les comarques
de Lleida va acordar ahir per
unanimitat demanar a la direc-
ció nacional que nomeni una
comissió gestora per dirigir
l’agrupació de Lleida ciutat, fent
fora així del seu lloc l’actual pri-
mera secretària local, Marta
Camps, després de la greu cri-
si interna que l’ha enfrontat
amb l’alcalde i president del
PSC,Àngel Ros. L’executiva de
la Federació va donar d’aques-
ta forma tràmit a l’acord que hi
va haver en la reunió de l’agru-
pació local de dimecres. El se-
cretari d’organització,Antoni
Llevot, va assenyalar que tras-
lladaran l’acord a la seua ho-
mòloga a Barcelona, Assump-
ta Escarp, perquè nomeni com
més aviat millor, pot ser que
aquest mateix cap de setmana,
la comissió gestora que dirigi-
rà l’agrupació i que tindrà al
capdavant la diputadaTere Cu-
nillera. Llevot va afegir que la
impugnació presentada per
Camps contra la convocatòria
de la reunió de dimecres, a la
qual no va assistir, ha estat des-
estimada, perquè“al no convo-
car ella la reunió algú havia de
fer-ho”. “Donem per tancada
la crisi i esperem que es nome-
ni aquesta gestora amb rapide-
sa.Vull destacar el suport total
i absolut de tota l’executiva a

Ros va presidir la reunió de l’executiva de la Federació del PSC.

LLEONARD DELSHAMS

SALUT INSTAL·LACIONS
ÒSCAR MIRÓN

Obres per a l’ampliació de la clínica Avantmèdic a Rovira Roure
❘ LLEIDA ❘ La clínicaAvantmèdic
ha iniciat fa uns dies les obres
d’ampliació de les seues ins-
tal·lacions en un local conti-
gu al seu edifici amb façana a

l’avinguda Rovira Roure. El
nou espai, que abans era un
restaurant, té cinc-cents metres
quadrats de superfície i perme-
trà ampliar les instal·lacions de

la clínica que s’havien quedat
petites. A més de consultes,
acollirà el seu espai social.
Avantmèdic atén 25.000 famí-
lies.

Projecte d’accessibilitat a horts solidaris
❘ LLEIDA ❘ Un equip d’arquitectes tècnics del Col·legi d’Apare-
lladors s’encarregarà de dur a terme el projecte d’accessibi-
litat als horts terapèutics que l’associació EcoSuma habi-
litarà a Cappont, gràcies a un conveni firmat ahir entre les
dos entitats. Els arquitectes dissenyaran el projecte sense re-
bre cap compensació i EcoSuma s’encarregarà de les des-
peses que puguin sorgir.

Alumni UdL organitza cursos de formació

❘ LLEIDA ❘ L’associació d’antics alumnes de la UdL,Alumni UdL,
organitza per als mesos del març al juny quatre cursos de for-
mació oberts a tota la ciutadania per fomentar la inserció la-
boral i el creixement personal.Així, hi haurà tres tallers pràc-
tics per elaborar currículums i cartes de presentació (tres dels
quals en anglès, francès i alemany), així com un curs per a la
gestió de la xarxa social professional LinkedIn com a eina
per trobar feina.

Parada de l’associació Alba alMercat de l’Hort

❘ LLEIDA ❘ El Mercat de l’Hort aTaula que organitza la Paeria a
la plaça Sant Joan comptarà a partir de demà amb una no-
va parada de galetes artesanes El Rosal, projecte social vin-
culat a l’AssociacióAlba deTàrrega per a discapacitats.

CA

El bisbat de
Lleida qüestiona
la nova Religió

EDUCACIÓPOLÈMICA

❘ LLEIDA ❘ El bisbat de Lleida en-
tén que la redacció del nou
currículum de Religió no és
la més encertada. El polèmic
temari d’aquesta assignatu-
ra per a Primària i Secundà-
ria presentat aquesta setma-
na no acaba de convèncer el
bisbat, que considera que“en
una època en què hi ha mol-
ta gent disgustada amb la re-
ligió, no es pot tractar el te-
ma com si res, cal anar amb
compte”, segons Ramon Prat,
vicari general de la diòcesi
lleidatana, que va afegir que
“estem en una època de tran-
sició i arribarà el dia en què
el fet religiós serà una de les
principals preocupacions de
la societat, però cal respec-
tar totes les creences”, va de-
clarar a LleidaTV.Així ma-
teix, els professors de Reli-
gió lamenten la polèmica i
asseguren que el desenvolu-
pament de les classes no can-
viarà.“Garanteixo totalment
que no resarem a l’escola, la
classe de Religió no és per

pregar sinó per ensenyar a
l’alumne a afrontar l’espiri-
tualitat”, va dir Montse Bat-
lle, portaveu del sindicat
Junts de professors de Reli-
gió.

Tampoc la Conferència
Episcopal Espanyola no està
satisfeta amb el currículum,
encara que per un altre mo-
tiu, ja que considera que no
és suficient perquè“no recull
el dret dels pares a educar els
seus fills en funció de les se-
ues creences”.

Per la seua part, la Fede-
ració de Pares de Catalunya
recomana no matricular els
alumnes en aquesta assigna-
tura, ja que aposten per en-
senyar la religió de manera
històrica i cultural.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


