SEGRE
Dimecres, 5 de febrer del 2020

LLEIDA

7

POLÍTICA NORMATIVA

PAERIA

Els pares celebren seguir amb
la gestió de menjadors escolars

Avalen que els
edils declarin
els seus regals

Amb la paralització de la ‘llei Aragonès’ al Parlament || Ara demanen una regulació
que ‘blindi’ aquest model i acabi amb “una situació d’anormalitat”
❘ LLEIDA ❘ La Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de
Catalunya va celebrar ahir el rebuig de la comissió d’Economia
del Parlament de la llei Aragonès, que volia regular les contractacions de serveis públics a
les administracions i qüestionava que les entitats de pares
poguessin gestionar els menjadors escolars. “Hem aconseguit parar aquest despropòsit”,
va indicar la seua presidenta,
Belén Tascón, amb referència
a la plataforma Aturem la llei
Aragonès.
De fet, pares, alumnes i centres han protagonitzat actes de
protesta per aquesta raó. La
plataforma SOS Menjadors de
Lleida creu que es tracta d’una
“victòria a mitges” i va reclamar una regulació que blindi el
model de gestió de menjadors
per part d’entitats de pares. “Els
convenis estan caducats i estem
en una situació d’anormalitat
legal”. En aquest sentit, la coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics va assegurar que
la llei d’acompanyament dels
pressupostos establirà el marc
legal per a aquesta finalitat.
El sindicat Metges de Catalunya va dir que la normativa
preveia la subcontractació de
“parts accessòries” dels serveis
amb empreses o entitats especialitzades i hi podria haver dificultats pel que fa al seu control”.

SEGRE

“La llei posava
la qualitat dels
serveis per
sobre del preu”

Una protesta contra aquesta normativa en un centre educatiu.

ENS LOCALS

Un impacte incert en municipis
n Al marge de menjadors escolars i residències, els possibles efectes de la llei Aragonès sobre altres serveis a
les persones de competència
municipal, des de guarderies
fins al subministrament d’aigua potable, eren una incògnita. Abans que el Parlament
la rebutgés, concessions lo-

cals de serveis com l’aigua i
les escombraries ja s’havien
renovat, mentre que alguns
consistoris han recuperat la
gestió municipal de l’aigua i
d’altres estudien fer-ho. D’altra banda, Diputació i consells presten alguns serveis
amb el seu personal per delegació dels consistoris.

n “La mal anomenada llei
Aragonès donava més importància a la qualitat dels
serveis que al preu, la qual
cosa suposava una millora
pel que fa a l’atenció de les
persones”. Així es va expressar ahir la presidenta
de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials
(ACRA), Cinta Pascual,
que es va mostrar sorpresa pel rebuig d’aquesta llei al Parlament, i va
assegurar que “després de
dos anys presentant esmenes i propostes sembla que
tota la feina no ha servit
per a res”.
Segons Pascual, que va
destacar que des de l’any
2018 s’han firmat més de
4.000 contractes relacionats amb serveis d’atenció
a les persones, “hi havia
punts molt positius i altres
de més negatius, com podria ser el curt termini
per als contractes, però
suposava donar veu a la
ciutadania i a les seues
necessitats”.

❘ LLEIDA ❘ Els regidors, membres
de l’equip de govern i altres
alts càrrecs de l’ajuntament
hauran de declarar i justificar
els regals que rebin sempre
que el preu d’aquests sigui
superior als 30 euros. Així ho
va aprovar ahir la comissió
especial de Transparència,
en la qual es va establir que
s’haurà d’omplir un formulari amb la relació de regals
rebuts i, en el cas que no es
pugui rebutjar i superin els
30 euros, hauran de donar-lo.
Fins ara, el límit establert per
poder rebre regals era de 150
euros.

HABITATGE

Allotjament
per als desnonats
de Major, 33
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va informar ahir que se’ls ha ofert
un allotjament d’emergència
a les dos famílies desallotjades del número 33 del carrer
Major després de detectar diverses deficiències en la seua
estructura el mes de desembre passat.
La Paeria va informar que
els serveis socials van valorar
afirmativament la necessitat
d’allotjar-los en habitatges
d’emergència social després
que passessin les últimes setmanes en un hotel sufragat
pel consistori.

MAGDALENA ALTISENT

CATALANISME ANÀLISI

“La identitat es basava
abans en la llengua i
ara en el dret a decidir”
Segons la historiadora Mariona Lladonosa
❘ LLEIDA ❘ “Oferir una mirada per
entendre les identitats nacionals
i aplicar-la per comprendre el
passat i el present a Catalunya”.
Aquesta és la intenció del llibre
Nosaltres, els catalans. Del catalanisme catòlic al pujolisme,
segons va afirmar ahir la seua
autora, Mariona Lladonosa, en
la seua presentació al Cafè Teatre de l’Escorxador. “És una
aproximació acadèmica de la
manera com es construeixen i
representen les identitats nacionals a través de com imaginem
el país”, explica. Detalla que el
llibre se centra en l’etapa que
va des del 1954 fins al 1979
“per veure com els intel·lectuals d’aquest sector van escriure sobre les formes de re-

presentació de la identitat en
ple franquisme, en un context
resistencialista”. “És un pensament molt imbuït per la influència religiosa de l’església
catalana i que a partir dels anys
seixanta viu una ruptura entre
el catalanisme més pròpiament
nacionalista de Jordi Pujol i el
corrent que beu de tots els referents més socials de l’univers
marxista i europeu. I la immi-

NOVETAT EDITORIAL

El Cafè del Teatre va acollir
la presentació de ‘Nosaltres,
els catalans’, publicat per
Abadia de Montserrat

Presentació del llibre ‘Nosaltres, els catalans. Del catalanisme catòlic al pujolisme’.

gració també hi té un paper fonamental”, destaca.
A i x í m atei x, L ladono s a
subratlla que “la identitat de
llavors es concretava molt més
en termes de llengua, cultura,
territori i religió, i progressivament el catalanisme, però el

catalanisme i l’independentisme
han anat canviant els seus discursos de la diferenciació nacional en molts altres de més econòmics i sobre el dret a decidir i
qüestions de democràcia i justícia bàsica”. “Jo treballo l’etapa
prèvia a la normalització dels

primers governs autonòmics, i
sense aquesta normalització,
seria difícil explicar on ens trobem ara”.
La presentació va ser a càrrec del filòsof Xavier Antich i
de David Fernández, exdiputat
de la CUP.

