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L’Institut Joan Brudieu celebra 
del 2 a l’11 de maig la Setmana 
cultural portuguesa, amb la col·
laboració de l’Institut Camões 
(institut responsable de l’ense·
nyament del portuguès a l’es·
tranger) i el servei de Llengües 
del departament d’Ensenya·
ment de la Generalitat de Cata·
lunya, segons van informar des 

del centre educatiu de la capital 
alturgellenca. 

Així, en el transcurs de tota 
la setmana es podrà veure una 
exposició dels treballs que els 
alumnes de llengua i cultura 
portugueses han realitzat sobre 
poetes lusitans, així com audici·
ons de músiques portugueses a 
través de la megafonia del cen·
tre educatiu.

Divendres, 4 de maig, la sala 

d’actes acollirà la projecció de la 
pel·lícula José e Pilar, que retrata 
la vida i l’obra del premi Nobel 
José Saramago. 

L’endemà, de quatre a sis de 
la tarda, l’alumnat del centre 
presentarà el Dia de la llengua 
portuguesa, que inclou l’actu·
ació del Grup de Folklore de la 
Casa de Portugal d’Andorra, un 
recital de poesia i un tastet de 
dolços tradicionals. 
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L’Audiència de Lleida ha ab·
solt l’acusat d’abusar sexu·
alment d’un discapacitat als 
lavabos d’un cinema del Pont 
de Suert en considerar que no 
hi ha prou proves per condem·
nar·lo. Els forenses, per exem·
ple, van declarar que en l’ex·
ploració física que li van fer a 
la víctima no es van trobar res·
tes de semen ni lesions al recte. 

Els fets haurien tingut lloc 
en reiterades ocasions entre 
el 2007 i el 2008, quan la víc·
tima tenia 19 anys, al cinema 
on treballava l’acusat, de 44 
anys. Durant el judici, l’acusat 
va assegurar que mai no havia 
tingut relacions sexuals amb el 
noi i que segurament un tercer 
l’hauria induït a culpar·lo per·
què és homosexual i “encara 
hi ha gent molt intolerant”, va 
assenyalar.  

Absolt el jove del Pont 
de Suert acusat d’abús
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La Plataforma Acadèmia Sí ha 
reunit unes 5.000 signatures en 
defensa de la continuïtat del 
centre militar de Talarn per fer 
arribar al ministre de Defensa, 
Pedro Morenés. La recollida de 
firmes es  va començar en co·
nèixer l’existència d’una ordre 
de l’exèrcit de terra, dirigida al 
coronel director de l’Acadèmia, 
que instava a deixar·la tempo·
ralment inactiva, fet que des del 
territori s’ha interpretat com un 
tancament definitiu encobert de 
la instal·lació. 

L’Ajuntament de Tremp va 
impulsar la creació de la Plata·
forma, formada per ajuntaments 
i representants de sectors socials 
i econòmics. La campanya de re·
collida de signatures es va inici·
ar a finals de març amb el lema 
“Davant de l’ordre de l’exèrcit 
de terra, que suspèn l’activitat 
de l’Acadèmia General Bàsica 
de Suboficials (AGBS), exigim al 
Govern espanyol que mantingui 
aquesta institució pel seu paper 
fonamental en l’economia i en la 
societat pallaresa”. I s’acabarà 
avui mateix.

Entre les activitats que paral·
lelament porta a terme la Plata·
forma hi ha concentracions peri·
òdiques davant de l’ajuntament 
i l’edició de 5.000 postals per ser 
enviades al president del Go·
vern espanyol, Mariano Rajoy, 
i s’han posat a la venda 1.000 
pancartes per als balcons amb el 
lema Acadèmia, sí. 

Les postals porten imprès 
un text en què es recorda que 
“l’Acadèmia té un pes molt 
gran en el teixit econòmic, edu·
catiu, sanitari i social de Tremp 
i de la comarca del Pallars Jus·
sà”. La postal acaba demanant 
que es garanteixi la continuïtat 
de l’Acadèmia General Bàsica 
de Suboficials per la transcen·
dència econòmica i social que 
suposa per a la zona. Aquestes 
postals s’han repartit entre els 
veïns de perquè les facin arribar 
a Mariano Rajoy.

suport de la diputació
D’altra banda, la Diputació de 
Lleida ha aprovat aquesta set·
mana dues mocions sobre el 
futur de l’acadèmia de subofi·
cials de Talarn davant la falta 
de confirmació encara, per part 

del Govern espanyol, de si es 
fa efectiu el tancament o no. Fa 
just un mes que la Diputació va 
demanar entrevistar·se amb el 
ministre de Defensa, i encara no 
ha rebut resposta. 

L’últim ple va debatre una 
moció de CiU, PP i el PSC per 
reclamar que es mantingui 
oberta per l’impacte econòmic 
que suposaria tancar·la. ERC va 
presentar una moció alternativa 

demanant plans de futur per a 
aquesta infraestructura en cas 
que es tanqui. També es va apro·
var, però només amb els vots de 
CiU després que hagués estat 
impossible el consens.

El president de la Diputació, 
Joan Reñé, va assegurar que des 
del 30 de març demanen entre 
dos i tres cops per setmana la re·
unió amb el ministre de Defen·
sa, però fins ara “no hi ha hagut 

resposta”. L’acadèmia de Talarn 
va centrar el debat de l’últim ple 
de la Diputació de Lleida, que 
fins i tot va necessitar un recés 
demanat pels diputats per acla·
rir alguns dubtes. La presenta·
ció de dues mocions similars en 
defensa del futur econòmic del 
Pallars arran del possible tanca·
ment de l’acadèmia de subofici·
als va generar un debat intens 
que finalment va acabar amb 
desacord però amb totes les mo·
cions aprovades. 

La majoritària demanava el 
manteniment de l’acadèmia, i 
la d’ERC afegia la necessitat de 
que l’edifici s’utilitzi a per altres 
serveis que aportin beneficis a 
la zona, com una escola de po·
licia de Catalunya o dependèn·
cies universitàries. El portaveu 
republicà, Jaume Gilabert, creu 
que l’edifici ha de ser cedit a la 
Generalitat, que hauria de fer·
ne un pla d’usos.

El PP va criticar que ERC ja 
pensi en el després quan “enca·
ra no és clar que es tanqui, sinó 
que ara s’estan estudiant totes 
les possibilitats per fer viable 
l’acadèmia”, va destacar el por·
taveu popular, Salvador Puy. 

Acadèmia Sí recull prop de 5.000 
signatures en defensa del centre
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La plataforma convoca concentracions davant el consistori de Tremp i edita 5.000 postals
agències

una pancarta en defensa de l’acadèmia de talarn al centre de tremp.


