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lleida

universitat polèmica

Aspid exigeix mesures a la
UdL contra el professor d’Art

entitats equipaments
segre

Per denigrar els discapacitats i comentaris masclistes i racistes
|| Demana reunir-se amb el rector, que ha obert un expedient
amado forrolla

santi costa domingo

❘ lleida ❘ L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics
de Lleida (Aspid) va demanar
ahir a la Universitat de Lleida
(UdL) que prengui “les mesures necessàries per depurar les
responsabilitats en el cas del
professor d’Història de l’Art
que suposadament va fer comentaris denigrants a classe
sobre els discapacitats, a banda
d’altres masclistes i xenòfobs”.
Així mateix, la presidenta de
l’entitat, Bibiana Bendicho, va
demanar ahir reunir-se amb el
rector, Jaume Puy, per aclarir
els fets denunciats pel Consell
de l’Estudiantat, després de reunir-se amb els representants
estudiantils.
Va afirmar que en cas que
es demostri que va fer aquests
comentaris “exigiran als organismes de la institució una
actuació contundent”. L’associació sospesa la possibilitat
de denunciar el professor directament “si hi ha base legal
per a això”, i ho faria a través
de la Federació ECOM, una entitat estatal de suport i ajuda
als discapacitats físics. Aspid
va recordar que el professor
en qüestió va fer comentaris
com que “els discapacitats són
com un error, per la qual cosa
no mereixen viure”.
Paral·lelament, va assenyalar que des del Consell de l’Estudiantat han contactat amb

sostenibilitat

A l’edifici dels sindicats només queda UGT.

UGT se n’anirà de l’edifici
dels sindicats després de
l’estiu i critica l’Estat
s.c.d.

Aspid i el Consell de l’Estudiantat es van reunir ahir a la UdL.

altres entitats i associacions i
que, en cas de demostrar-se
que el docent va fer aquests comentaris, també emprendrien
accions legals. Arran d’aquesta
situació, l’entitat ha elaborat el
Manifest per una UdL lliure
de feixisme i ha sol·licitat l’adhesió de tots els partits polítics
i entitats.
A part de la reunió amb Aspid, el Consell de l’Estudiantat també va tenir una trobada amb l’equip de govern de
la UdL i el rector per tractar
aquest assumpte. Segons van
confirmar fonts consultades,
s’hi va acordar iniciar un procediment reservat en el qual

s’investigaran els comentaris
d’aquest professor i van assenyalar que “la voluntat de la
UdL és resoldre el cas com més
aviat millor”. No obstant, ni la
institució ni el Consell de l’Estudiantat faran declaracions
fins que la investigació conclogui. Les mateixes fonts van informar que, ahir, el professor
continuava impartint classes.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

una qüestió de dignitat”.
Aguilà va dir en un debat
a Lleida TV dimarts passat
que, encara que UGT abandoni l’edifici, “la ciutat hi tindrà un problema molt gros,
perquè s’ha d’enderrocar, està malament estructuralment
i és impossible mantenir-lo,
perquè té amiant i, si no es
demoleix, es pot convertir
en l’hotel d’okupes més gran
d’Europa”. Va recordar que
“hi tenim personal treballant
en condicions indignes i l’administració no ha mogut un
dit”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

amado forrolla

Contenidors en
bars per fomentar
el reciclatge
de vidre
❘ lleida ❘ L’ajuntament reparteix
des de fa una setmana contenidors de recollida selectiva
en diversos bars i restaurants
de la ciutat. Segons va assegurar el regidor de Sostenibilitat
en funcions, Joan Queralt, “es
tracta d’una campanya que fa
la Paeria amb Ecovidre per fomentar el reciclatge del vidre,
ja que el sector de l’hostaleria
utilitza molts envasos d’aquest
material”.
En aquest sentit, Queralt
descarta repartir contenidors
per a productes orgànics, de
plàstic i paper, però alguns
hotelers consideren que “són
massa grans per tenir-los en
fleques o cafeteries petites,
malgrat que la intenció és bona”. Els grans productors han
de reciclar els residus pel seu
compte des de l’any 2016.

❘ lleida ❘ El secretari general
d’UGT a Lleida, José Luis
Aguilà, va informar ahir que
el sindicat abandonarà l’edifici de l’AISS, conegut popularment com a edifici dels
sindicats, després de l’estiu
però sense saber encara on
s’ubicaran. “Estem sondejant
llocs perquè no podem seguir
així, portem anys esperant
que el Govern [de l’Estat] hi
doni una solució i no paren
de donar-nos llargues”, va
dir Aguilà.
Va afegir que “a l’hivern
estàvem sense calefacció i
ara ens diuen que no se sap
si funcionarà l’aire condicionat. A més, estem pagant de
la nostra butxaca el manteniment de tot l’edifici, quan
és propietat de l’Estat i una
planta de la Generalitat, és

Votació per triar el millor balcó del Barri Antic
❘ lleida ❘ L’ajuntament va informar ahir que des de dilluns
passat els ciutadans ja poden votar en la cinquena edició
del concurs de balcons i façanes del Centre Històric. Podran
fer-ho fins diumenge vinent a través de la pàgina web de
l’ajuntament. El guanyador i la resta de premiats sortiran a
partir del vot popular i la valoració del jurat i es donaran a
conèixer dijous vinent.

Els veïns del Clot demanen millores urbanístiques
❘ lleida ❘ Representants de l’associació de veïns del Clot i confluències es van reunir ahir amb els tècnics del departament
d’Urbanisme per demanar una sèrie de millores per al barri
en matèria d’equipaments i manteniment dels carrers. Entre
les principals reclamacions de l’entitat figuren habilitar un
pas de vianants al carrer de Príncep de Viana amb Corts
Catalanes, millorar la vorera i l’enllumenat de Pi i Margall i
millorar la visibilitat de l’encreuament dels carrers Paer Casanovas amb Alfred Perenya. També van sol·licitar resituar
dos contenidors que hi ha a la plaça del Treball després que
així ho sol·licitessin els comerciants.

Confisquen 289 grams de ‘maria’ al Barri Antic

Una treballadora tira una botella al contenidor d’Ecovidrio.

❘ lleida ❘ La Guàrdia Urbana va denunciar ahir a la tarda un
home de quaranta anys i nacionalitat marroquina a qui van
confiscar 289 grams de marihuana i 380 euros en monedes fraccionades. Una patrulla de la Policia Local que feia
vigilància pel Barri Antic va poder identificar l’home a la
plaça Dipòsit.

