
actualitat
23ara  DIMARTS, 26 DE MAIG DEL 2020

Actualitat
SOCIETAT

Miquel Pueyo
ALCALDE DE LLEIDA

“Se’m fa difícil pensar que ningú més 
notés alguna cosa estranya a l’Aula”

ven succeint, docents, direccions... 
No acusaré ningú, però sí que t’he de 
dir que, com a pare de dues filles, el 
que m’horroritza és el vostre titular: 
“20 anys d’abusos protagonitzats 
per una mateixa persona”. És inima-
ginable que hi hagi 20 anys d’impu-
nitat en un mateix espai. No en un 
domicili, sinó en viatges, en sopars, 
classes en caps de setmana a l’Aula... 
Se’m fa difícil pensar que ningú més 
notés alguna cosa estranya.  
 
¿Remunicipalitzaran l’Aula? 
Estem recopilant informació. L’Au-
la ha estat gestionada per una asso-
ciació de molt poques persones. És 
una concessió molt peculiar, infre-
qüent, una concessió directa a 50 
anys. Ens estem replantejant o la 
remunicipalització, tot i que ens 
hem trobat un endeutament brutal 
i no sé si tindrem musculatura per 
fer-ho, o si seguim amb el model ac-
tual o fem un nou concurs.  

“Arribarem fins on calgui”, van dir. 
La regidora d’educació, Sandra Cas-
tro, ja havia tirat endavant un pro-

SANTI IGLESIAS

Denúncia 

“Els adults no 
podem tancar 
els ulls, tot i 
que pugui ser 
el més fàcil”, 
diu l’alcalde

El paer en cap, Miquel Pueyo (Llei-
da, 1957), explica la resposta que 
han de donar Lleida i l’ajuntament 
de la ciutat al cas d’abusos sexuals 
destapat per l’ARA aquest cap de 
setmana, en què es relatava com An-
tonio Gómez havia abusat de dese-
nes d’alumnes durant gairebé 20 
anys a l’Aula de Teatre. 

Les noies han sigut molt valentes. 
Hi ha dos factors per entendre 
aquest tema. Per una banda, la va-
lentia d’aquestes dones, ja que no és 
fàcil fer el que van fer, i alhora em va 
impactar que un mitjà del país dedi-
qui temps i recursos a fer periodis-
me d’investigació, una cosa que 
pensava que no tornaria a veure mai 
més, i que en l’àmbit de la premsa 
local és inimaginable. Aquesta com-
binació propicia l’aparició d’una no-
tícia d’aquesta potència. Quan veus 
“20 anys d’abusos a l’Aula de Tea-
tre”, com a alcalde de Lleida t’im-
pacta i et preguntes: “¿En quina 
ciutat ha passat? Com ha sigut pos-
sible?” A més, a les xarxes van co-
mençar a aparèixer més persones, 
fins i tot alguna que havia hagut de 
marxar d’un sopar perquè s’havia 
trobat intimidada i abusada.  
 
48 hores després, quines sensaci-
ons té dels fets denunciats?  
Em sembla inacceptable i moral-
ment repugnant utilitzar la condi-
ció especial de docent per envair la 
intimitat de les noies i establir un 
règim d’explotació sexual de nenes. 
El que trobo més greu i repugnant 
de les situacions que aparentment 
s’han donat a Lleida és aquesta cor-
rupció, utilitzar el petit o gran poder 
que pots tenir com a docent, com a 
professor més o menys magnètic, 
per obtenir el que tu vols, que pot 
ser privilegis o sexe. Una de les no-
ies explica que no suporta que els 
fills li toquin l’avantbraç, que era la 
manera com l’agressor ho feia. Ai-
xò m’ha impactat. Penses: “Quant 
dolor hi ha? Fins on arriba?”  

La direcció de l’Aula nega que co-
negués els fets. 
Soc molt curós a l’hora d’especular 
què podia saber cadascú. Estem par-
lant de moltes persones que s’ana-
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tocol per evitar l’assetjament, i té 
pendent una auditoria d’espais amb 
les escoles municipals de Lleida per 
prevenir aquestes coses. Demà 
[avui] posem en marxa una bústia 
de denúncia anònima que gestiona-
rà la Sindicatura de Greuges de la 
Paeria. A més, tenim un ple el 29 de 
maig que ens agafa amb els deures 
fets i al juny portarem una propos-
ta de constitució de comissió espe-
cial per tractar aquest assumpte. Si 
aconseguim noves víctimes que tin-
guin coratge per denunciar, l’Ajun-
tament donarà suport per anar a la 
Fiscalia. Farem mans i mànigues 
per reparar el dany que s’ha fet.  

L’Aula és municipal. ¿Hi podria ha-
ver responsabilitats per omissió 
del consistori? 
Això no ha fet més que començar. 
Si hi hagués mancança o dèficit per 
part de la Paeria o alguna persona 
amb responsabilitats a la Paeria, 
actuaríem en conseqüència. 

Què els diria als pares de les alum-
nes que van a l’Aula? 

Davant un escàndol com aquest no 
podem dir “No n’hi ha per tant” i mi-
nimitzar-ho. Als pares els hem de 
dir que farem tot el possible perquè 
la justícia investigui tots els delictes 
que es puguin haver comès. Però, a 
la vegada, també hem de mirar en-
davant, revisar l’estat actual de l’Au-
la, replantejant si cal el model. I amb 
això no estic posant en dubte l’ho-
nestedat de la direcció actual, no 
tinc elements de judici per fer-ho, 
però tenim l’obligació de garantir 
als ciutadans de Lleida que hi conti-
nuï havent una Aula de Teatre de 
qualitat i amb totes les garanties. 
 
¿I a les noies que dubten denunciar? 
Per a una noia pot ser difícil. El que 
hem de fer com a administració és 
intentar crear garanties perquè no 
passi més i, si passa, que es pugui de-
nunciar fàcilment. Però jo m’he 
d’adreçar sobretot als adults: no po-
dem tancar els ulls, tot i que pugui 
ser el més fàcil. No hi ha mai un abús 
petit en termes de poder o sexe. Es-
tem parlant del futur, de la felicitat 
i estabilitat d’aquella nena.e 

La direcció va conèixer 
els fets el 2019

L’equip directiu de l’Aula va re-
iterar ahir en un comunicat que 
no va saber res dels abusos fins 
al 2019. Els responsables del 
centre asseguren que quan se’n 
van assabentar van comunicar-
ho a l’Ajuntament de Lleida 
“per gestionar el benestar de les 
persones que van patir els abu-
sos”. També van informar el 
professorat i les famílies “per 
ajudar a la reparació emocional 
del dany patit”, expliquen.  

La direcció de l’Aula recorda 
que ha fet formació al personal 
i ha treballat en un protocol de 
prevenció i actuació en casos 
d’abusos sexuals. El document 
s’ha elaborat conjuntament 
amb experts i l’han revisat psi-
còlegs de l’Ajuntament de 
Lleida. En paral·lel, s’ha creat 
una aplicació –que es posarà 
en marxa pròximament– per-
què les persones que pateixen 
abusos puguin denunciar-los 
de manera anònima.
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