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HERMÍNIA SIRVENT

Loteria. L’ONCE deixa a Alguaire un premi
de 240.000 euros amb el Sueldazo
Patrimoni. L’ajuntament de Lleida
rehabilitarà el temple medieval de Sant Ruf

EDUCACIÓ POLÈMICA

Multa per al professor del Gili i Gaya

La Generalitat imposa al docent que va dir a classe que l’homosexualitat era antinatural una sanció
de 417 euros || Per una infracció lleu de la llei que garanteix els drets del col·lectiu
SEGRE

R. RÍOS

LA DADA

❘ LLEIDA ❘ La direcció general
d’Igualtat del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
ha multat amb 417,34 euros el
professor de l’institut Gili i Gaya
de Lleida Santiago Fernández
Burillo, que el mes de juny passat va afirmar, durant una classe de Filosofia amb alumnes de
quart d’ESO, que ser homosexual és antinatural. Segons el
document al qual ha tingut accés aquest diari, la conselleria
considera el mestre responsable
de la comissió d’una infracció
lleu tipificada a la llei 11/2014,
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia. Concretament, a
l’article 34, que considera una
infracció “portar a terme actes

417,34
EUROS

És la quantitat de la multa
imposada al professor per la
direcció d’Igualtat del departament de Treball.

LES CLAUS

El cas del bisbe Novell

DENÚNCIA

Les paraules van provocar
que els alumnes marxessin
de classe i Colors de Ponent
va interposar una denúncia
que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori
i explícit de persones a causa
de l’orientació sexual, identitat
o expressió de gènere”. L’origen de la polèmica es troba en
un debat a classe sobre l’amor
en el qual el professor en qüestió només es referia a la relació
afectiva entre un home i una
dona. Aleshores, un alumne li
va preguntar sobre l’amor entre
dos persones del mateix sexe, a

Imatge de la concentració organitzada pels alumnes del Gili i Gaya el mes de juny passat.

la qual cosa el docent, segons els
alumnes, va respondre que “ser
homosexual és antinatural” i ho
va comparar amb ser “coix o
borni”. “No hauria d’existir, us
estan imposant la creença que
cal respectar els homosexuals”,
van assegurar els alumnes que
va dir, i també van publicar
posteriorment un vídeo amb
més declaracions. Aquests comentaris van provocar que els
adolescents abandonessin l’aula

en senyal de protesta. Els fets
van provocar una allau de reaccions i concentracions de rebuig i l’associació Colors de Ponent va interposar una denúncia davant la direcció general
d’Igualtat de la Generalitat, que
va obrir un expedient que ara
s’ha resolt amb aquesta multa.
El cas també va arribar al departament d’Ensenyament, que,
entre altres coses, va propiciar
una reunió a la seu dels serveis

territorials a Lleida entre els
alumnes i el professor, de 64
anys i amb més de quatre dècades com a docent. El professor
va acceptar irregularitats en el
seu comportament i va demanar perdó als estudiants, per la
qual cosa la conselleria, que no
obstant va considerar que les
paraules del professor havien
estat “reprovables i gens encertades”, va donar per conclosa la
polèmica.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

INICIATIVES

Una de les activitats organitzades a Rosselló.

Concentració avui
z El Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans i Colors
de Ponent han convocat per
avui una concentració a l’institut Gili i Gaya a les 10.30 hores. Així mateix, les entitats
oferiran una roda de premsa.
Les dos entitats han protagonitzat diverses concentracions en aquest centre escolar
després de saltar el cas.

INS SERÒS

Més solidaritat
des de Ponent
amb ‘La Marató’
❘ LLEIDA ❘ La Marató de TV3 va
tancar diumenge el programa
amb una recaptació total de
7.215.676 euros per investigar
malalties infeccioses. No obstant, la xifra final podrà augmentar, ja que el termini per fer
donatius no es tancarà fins al
pròxim 31 de març. A la suma
total van contribuir centenars
d’iniciatives impulsades des de
Ponent, com activitats esportives a Rosselló i altres de musicals a l’institut de Seròs.

z El bisbe de Solsona, Xavier
Novell, va tornar a aixecar el
mes de maig passat polèmica
amb la seua postura davant
els homosexuals després de
suggerir a la glossa dominical que l’homosexualitat pot
estar vinculada “a la falta de
la figura paterna”. Tanmateix, en aquesta ocasió, els
serveis jurídics del departament d’Afers Socials i Famílies no van trobar prou motius per obrir un expedient
sancionador.

Actuació musical a l’institut de Seròs.

