
La Paeria activa una aplicació 
per denunciar abusos sexuals
Les tres escoles artístiques incorporen el sistema
Les tres escoles municipals 
d’ensenyaments artístics 
de Lleida, l’Aula de Teatre, 
el Conservatori i Escola 
de Música i l’Escola d’Art 
Leandre Cristòfol han 
posat en marxa l’aplicació 
de Co-resol per denunciar 
situacions de discriminació, 
assetjament o abusos.

Lleida
ACN

Aquesta nova eina innovado-

ra permetrà canalitzar la veu de 

l’alumnat o de qualsevol altra 

persona d’aquestes tres comu-

nitats educatives, que denunciïn 
qualsevol tipus d’agressió. L’ob-

jectiu és que la persona que es 
trobi en una situació d’assetja-

ment, abús o qualsevol altre tipus 

de violència ho pugui comunicar 
de manera àgil per tal que s’actuï 
amb celeritat, confidencialitat i 
seguretat.

La tinenta d’alcalde, Sandra 
Castro, ha reiterat el compromís 
de la Paeria en la promoció d’es-

pais segurs i lliures de qualsevol 
situació de violència i d’una cul-
tura de prevenció contra l’asse-

tjament o altres agressions dins 
de l’àmbit educatiu, en primera 
instància, i en tots els àmbits de la 
vida ciutadana.  El procés és “sen-

zill i directe”, amb només tres pas-

sos, ha indicat. Un cop descarre-

gada l’app, que és gratuïta, s’entra 
amb el codi paeria-edu. Hi ha tres 
persones interlocutores designa-

des: una psicòloga especialitzada 
en violència de gènere, un expert 
en atenció LGTBIQ+ i una exper-

ta formada en educació sexual. 
Un cop s’ha triat a qui es vol fer 
arribar la denúncia o la demanda 
d’ajuda, l’aplicació pregunta ‘ex-

plica què passa’ i ja es pot expo-

sar el cas concret, fent-ho de ma-

nera anònima o identificant-se. A 
partir d’aquí, es rep resposta en 
48 hores laborables i s’inicia la 
conversa amb la persona interlo-

cutora i el camí per rebre ajuda o 
assessorament, així com l’activa-

ció de les accions que hagi de fer 
cada centre. Properament, s’am-

pliaran les persones interlocuto-

res amb les quals començar una 
conversa, amb representants de 
cada centre educatiu, ha explicat 
Castro.

L’eina pot ser utilitzada per la 
víctima o per qualsevol persona 
que conegui o sospiti que algú 

es troba en situació de discrimi-
nació, assetjament, abús o qual-
sevol altre tipus de violència, per 
part d’un altre alumne, professio-

nal del centre o en el seu entorn 

familiar o de confiança. 
L’aplicació, en l’àmbit de l’Aula 

de Teatre, es complementa amb 
el correu electrònic suport@au-

lateatre.com i també amb l’op-

ció de comentar la problemàtica 
amb l’equip docent o la direcció 
del centre perquè també posin en 
marxa els canals d’ajuda, assesso-

rament i acompanyament. El pro-

cés es fa amb la garantia d’actuar 
amb “rapidesa, intimitat i profes-

sionalitat”, alhora que “informant 
en tot moment”, ha remarcat la ti-

nenta d’alcalde. Així mateix, ha re-

cordat que si s’està en risc i no es 

pot esperar, s’ha de trucar al 112.
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Retirada del 
vehicle a un 
conductor 
que circulava 
sense carnet
Durant un control rutinari de 
trànsit, el cos de la Guàrdia Ur-
bana, es va identificar dilluns 
cap a les 14.00 hores un con-

ductor, veí de Lleida de 26 anys 
que circulava sense permís de 
conduïr pel Segon Passeig de 
Ronda. A tal efecte, els agents 
van procedir a les diligènci-
es penals, ja que el conductor 
hauria perdut tots els punts del 

carnet anteriorment, motiu pel 
qual li va ser retirada la llicèn-

cia per conduir. A més a més, la 
Guàrdia Urbana també va pro-

cedir a la immobilització i reti-

rada del vehicle de la vía, per 
evitar la fugida del denunciat.

La càrrega d’un 

camió crema 

entre la A-2 i la 

carretera C-12

La càrrega d’un camió que cir-
culava per l’A-2 va cremar a l’al-
çada de la incorporació de la 
C-12 ahir cap a les 19.00 hores 
de la tarda. També hi va haver 
un incendi de vegetació urbana 
que va afectar mitja hectàrea 

entre la Plaça Sagrada Famí-
lia i el Camí de Grenyana. Els 
bombers van actuar durant uns 
20 minuts per sufocar l’incen-

di. Tanmateix, a la partida de 
Guindàvols, a l’Horta de Lleida 
també van cremar herbes i ma-

tolls, afectant a una superfície 
de mitja hectàrea en la qual 

també es va veure afectada 
una plantació d’arbres fruiters.

Dos cotxes van tenir dilluns a la 
tarda una topada lateral en una 

incorporació a la partida Torres 
de Sanui. L’accident es va produir 
al capvespre, quan una noia que 
estava de visita a la casa d’un veí, 
va incorporar-se i, amb la mala 
visibilitat de les herbes, va topar 
amb el vehicle d’un veí que tor-
nava a casa amb la seva dona i els 
seus fills. Els xoc entre els cotxes 
es va produir de manera frontal 

i lateral, ja que no es van veure 

l’un a l’altre en aquesta intersec-

ció que té el terreny una mica 
més elevat. Els dos afectats per 
l’accident, que van resultar il·le-

sos però amb un bon ensurt, van 
tramitar una denúncia pel mal 
estat del camí i la poca visibilitat 
que hi ha. Tanmateix, el veïns de 
l’Horta reclamen a la Paeria que 
dugui a terme una actuació als 
camins perquè consideren que es 

poden evitar aquest tipus d’inci-
dents aplicant millores a la zona.

Accident entre dos vehicles 
per mal estat d’un camí a la 
partida de Torres de Sanui

FoTo: LM / Estat en què va quedar un dels vehicles
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