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El Conselh d'Aran exigirà al 
Parlament que l'aranès sigui 
llengua vehicular a l'escola 
La Síndica presentarà avui a la Cambra catalana 
la iniciativa legislativa que promou l'objectiu 
Vielha 
REDACCIÓ 

El Ple del Conselh Generau d'Aran 
va aprovar ahir per unanimitat, la 
proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional de la 
Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre 
l'ús i aprenentatge de les llengües 
oficials en l'ensenyament no uni
versitari, que elimina el caràcter 
de llengua vehicular de l'aranès. 
"Tal com vam anunciar el mes de 
juliol passat i com vam traslladar 
als grups parlamentaris al setem
bre, el Conselh Generau d'Aran 
presentarà demà (avui pel lector) 
una iniciativa legislativa al Parla
ment de Catalunya per a sol·lici
tar la modificació de la disposi
ció addicional de la Llei perquè 
l'aranès recuperi el caràcter de 
llengua vehicular de l'escola ara
nesa", va afirmar ahir la síndica 
d'Aran, Maria Vergés, afegint que: 
"demanarem tant a la Mesa del 
Parlament com als grups polítics 
que aquesta iniciativa legislativa 
sigui tramitada per procediment 
de lectura única per a no allargar 
més aquesta situació de falta de 
seguretat jurídica per a la nostra 
llengua". 

FOTO: CGA / Imatge de la sessió plenària celebrada ahir al Conselh Generau d'Aran 

Vergés també explicava ahir 
que: "som conscients de la polè
mica que ha acompanyat a l'apro
vació d'aquesta Llei però, de la 
mateixa manera que la pròpia 

Llei ens va relegar a una disposició 
addicional única, entenem que la 
modificació d'aquesta disposició 
addicional no ha d'interferir en la 
resta de l'articulat i, per tant, es
perem que pugui rebre el suport 
de, almenys, els grups polítics que 
·van aprovar la Llei en primera ins
tància, malgrat que seria desitja-

El trempolí Miquel Abrantes, 
nou gerent de la Regió 
Sanitària de l'Alt Pirineu 

1973) és enginyer de Forests per 
la Universitat de Lleida {Udl) i es
tà vinculat al Servei Català de la 
Salut (CatSalut) des de l'any 2019, 
on des d'aleshores ha exercit di
verses funcions. 

ble aconseguir el vot de tots els 
grups polítics". L'aranès és llengua 
oficial de Catalunya i que l'escola 
aranesa porta més de trenta an
ys impulsant un model lingüístic 
d'èxit que garanteix que l'alumnat 
aranès acabi la seva etapa d'edu
cació obligatòria amb el domini 
de cinc llengües: les tres oficials 

tivament en la seva gestió coor
dinant diferents iniciatives, com 
ara campanyes de donacions o 
de repartiment d'EPIS a les resi
dències quan Salut en va assumir 
les responsabilitats, entre altres. 
Des del juliol del 2020 i fins a l'ac
tualitat ha estat el director de 
sector de la Regió Sanitària Alt Pi
rineu i Aran, ocupació que entre 
gener i juliol de 2021 va compa
ginar amb el càrrec d'adjunt a la 
gerència de la regió sanitària. 

(aranès, català i castellà) i dues 
estrangeres (francès i anglès). 

.L'aranès és la llengua familiar, 
combinada amb altres llengües, 
d'un 17,9% dels estudiants a la Val 
i un 18,8% declara tenir l'aranès 
com a llengua d'identificació, se
gons una enquesta a alumnes de 
l'Institut d'Aran. 

Salut 

Curs per formar 
vetlladors 
d'escola a la 
Noguera 

Aquest dimecres ha començat 
el curs de formació com a vet
llador/a escolar, organitzat pel 
Servei d'Atenció Sociocultural 
al Poble Gitano dels Serveis So
cials del Consell Comarcal de 
la Noguera. Amb un vintena 
de persones inscrites, el curs 
té una durada de 30 hores, re
partides en sessions de 3 hores 
durant els mesos de novembre 
i desembre, de les 15.15 ha les 
18.15 h. 

Els vetlladors i vetlladores 
escolars són auxiliars d'educa
ció especial que treballen en 
l'entorn escolar per donar su
port a l'autonomia dels infants 
i joves amb un alt grau de de
pendència. 

JARCdemana 
al Govern que 
retiri nius 
de vespes 
asiàtiques 
L'organització agrària JARC 
ha demanat al Departa
ment d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
(DACC) que prengui mesu
res perquè es compleixi el 
protocol d'actuació i segui
ment de la vespa asiàtica, 
perquè sigui efectiu. l'en
titat ha detectç¡t que exis
teix una quantitat de nius 
creixent que es detecten, 
però no es retiren. El proto
col estableix que en espais 
públics, ha d'actuar l'Admi
nistració titular. 

El Departament de Salut va no
menar ahir Miquel Abrantes, veí 
de Tremp, nou gerent territorial 
de la Regió Sanitària Alt Pirineu i 
Aran del Servei Català de la Salut, 
funcions que abans ocupava Felip 
Benavent. Els nous equips direc
tius territorials de la Conselle
ria garanteixen l'efectivitat en la 
implementació de les polítiques 
de salut, atenent a la diversitat i 
les necessitats de les diverses re
gions. Miquel Abrantes (Tremp, 

El nou gerent es va incorpo
rar al CatSalut com a responsa
ble de l'Àrea d'estratègia i comu
nicació de la Regió Sanitària Alt 
Pirineu i Aran al maig del 2019. 
Amb l'arribada de la pandèmia 
de la Covid-19, va col·laborar ac-

En l'àmbit del servei públic, el 
nou gerent territorial de la Regió 
Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran 
també ha exercit com a regidor 
de l'ajuntament de Tremp durant 
8 anys i ha estat vinculat a dife
rents administracions locals. FOTO: Generalitat I Miquel Abrantes està vinculat a Salut des del 2019 
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Accepta quatre anys 
de presó per abusar 
sexualment d/una amiga 
de 13 anys a Mollerussa 
Les parts arriben a un pacte i la 
pena es redueix de la petició inicial 
Lleida 
ÓSCAR BUETAS 

Un jove va acceptar ahir 4 anys 
de presó per abusar sexualment 
d'una amiga menor d'edat a Mo
llerussa quan la noia tenia 13 anys 
el maig de 2018. En aquest sentit, 
l'acusat va reconèixer els fets en 
la vista de conformitat que es va 
celebrar a l'Audiència Provincial 
de Lleida, arran del pacte al qual 
van arribar les parts. Cal recordar 
que Fiscalia demanava inicial
ment 9 anys de presó, però se li 
van aplicar els atenuants de repa
ració del dany, en haver entregat 
3.000 euros d'indemnització dels 
6.000 que demanava el ministeri 
públic, i el de consum de substàn
cies estupefaents, concretament 
marihuana. Així mateix, el seu 
advocat, Òscar Vilapinyó Teruel, 
va explicar que demanarà la sus
pensió de la pena de presó. 

A més, la Sala també li va im
posar la inhabilitació especial per 
exercir qualsevol professió o ofi
ci en el qual tingui un contacte 
regular amb menors d'edat, set 
anys de llibertat vigilada i la pro
hibició d'aproximar-se a la vícti
ma a menys de 200 metres i co
municar-se amb ella (incloent-hi 
les xarxes socials) durant sis anys. 

FOTO: L Cortés (ACN) I La vista de conformitat .es va celebrar a ahir 

Segons relatava el ministeri 
fiscal en el seu escrit d'acusació, 
els fets que ahir va reconèixer el 
jove van passar el mes de maig 
de 2018 quan un grup d'amics, 
entre els quals hi havia l'acusat, 
de llavors 19 anys, i la víctima, de 
13 en el moment dels fets, van 
anar a casa del processat. En un 
moment donat, el noi i la noia es 
van tancar a l'habitació dels pares 
de l'acusat amb la intenció d'em
bolicar-se, inicialment de mu-

tu acord, segons la Fiscalia. Així, 
tots dos "van començar a peto
nejar-se i tocar-se amb consen
timent mutu", fins que el noi va 
voler anar a més i tot i la negativa 
de la menor, li va baixar els pan
talons i les calces i va abusar-ne 
sexualment amb els dits i la llen
gua, segons l'escrit fiscal. Davant 
d'aquests fets, el ministeri públic 
demanava 9 anys de presó, 6 anys 
de llibertat vigilada i que indem
nitzés a la noia amb 6.000 euros. 

Troben vestigis al pis de 
Lleida on es podria haver 
comès el crim d~lbesa 
Els Mossos d'Esquadra van t ro
bar dilluns vestigis en el pis de 
Lleida, situat al número 35 del 
carrer Penedès, on es podria 
haver comès el crim d'Albesa, 
segons van explicar ahir fonts 
properes al cas, les quals van as
senyalar que aquests seran enc 
viats al lahoratori per ser analit-

Un contenidor 
queda calcinat 
per un incendi 
a Ponts 
Un contenidor va quedar di
marts a la nit totalment cal
cinat per un foc que es va 
originar en el seu interior. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
a les 21.45 hores i fins al lloc 
dels fets es va desplaçar una 
dotació dels Bombers de la 
Generalitat que en una hora i 
mitja ja el tenia apagat. 

-

zats. Cal recordar que la jutgessa 
d'instrucció 2 de Balaguer va 
ordenar presó per a les quatre 
persones detingudes per la mort 
d'un jove de 22 anys d'origen ni
gerià que va aparèixer semien
terrat a Albesa el 13 d'octubre 
de 2021. Dues d'elles estan en 
llibertat en pagar una fiança. 

Un motonsta, fent 
lleu en un accident a 
Isona i Conca Dellà 

Un motorista va resultar ahir fe-· 
rit de caràcter lleu en patir una 
caiguda quan circulava pel quilò
metre 36 de la C-1412b, al terme 
municipal d'Isona i Conca Dellà. 
Pel que fa als fets, emergències 
va ser informada del sinist re a 
les 11.02 hores i fins al lloc es 
van desplaçar els Bombers, els 
Mossos i el SEM. Finalment , una 
ambulància va traslladar el mo
torista ferit a l'Hospital del Pa
lla rs. 

CA.juntament de Camarasa aprova les 
ordenances fiscals i congela les taxes per 2023 
L'Ajuntament de Camarasa, en el ple celebrat el passat dijous, va 
aprovar per unanimitat les ordenances fiscals per 2023, que regulen 
els impostos de serveis municipals com l'Ibi rústic o la brossa, entre 
altres. Destaca la congelació de les taxes arran de la situació d'incer
tesa en l'economia familiar. 

El Consell Comarcal de la Segarra 
recupera la normalitat amb els plens 
El Consell Comarcal de la Segarra va recuperar ahir la norma litat amb 
les sessions plenàries portant-se a terme el ple en l'espai on es feia 
anteriorment, abans de la pandèmia, i es va mantenir la retransmis
sió en directe de la sessió. Així mateix, ca l indicar que es van tractar 
diferents punts a l'ordre del dia. 

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants 
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