El Saló de Formació Professional
i Treball cierra sus puertas con
más de 15.000 visitantes | PÁG.12

CONTRABANDO DE TABACO. Los
Mossos d’Esquadra descubrieron a tres
contrabandistas en Sort tras pararles al ver
que uno viajaba sin cinturón | PÁG.14
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Un vecino de Bellvís muere
tras caer al Canal d’Urgell
El hombre, de 87 años, se precipita al salir de su coche encallado en el margen | PÁG.16

El Govern
construirá
en 2016 el
instituto de
Torrefarrera
El Departament d’Ensenyament ha confirmado al Ayuntamiento de Torrefarrera que
durante el año 2016 se construirá el nuevo edificio para el
instituto de la localidad que
actualmente da clases en barracones. La inversión será de
6,7 millones. | PÁG 13

La Seu será
Patrimonio
Mundial,
según Mayor
Zaragoza

El Gran Recapte recoge
160.000 kilos de comida

Un Lleida sin
margen de
error recibe
al Alcoyano

DEPORTES
El Barça bate
a un gran
Valencia en
el Camp Nou
Un gol de Luis Suárez a los 55
segundos y otro de Messi, en la
última jugada dieron la victoria (2-0) al Barça ante un gran
Valencia. | PÁG.30-31

El Gran Recapte de Primavera ha recogido 160 toneladas de alimentos que en los
próximos días se clasificarán y se repartirán entre las entidades sociales. | PÁG.8

FOTO:EFE / Suárez y Messi
celebran el segundo gol

El Lleida Esportiu recibe esta tarde en el Camp d’Esports al Alcoyano en un encuentro en que los
de Idiakez no pueden fallar si
quieren mantenerse en la parte
alta de la tabla para poder afrontar los play off. | PÁG.29

FOTO: Tony Alcántara

El exdirector general de la
UNESCO Federico Mayor Zaragoza afirmó ayer que el
conjunto monumental de la
Seu Vella “tiene muchas posibilidades” de ser Patrimonio
Mundial. | PÁG 3
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El Govern construirà
l’institut de Torrefarrera
el 2016 amb 6,7 milions
El nou equipament escolar donarà cabuda a més
de 600 alumnes de línies d’ESO i batxillerat
L’alcalde de Torrefarrera,
Jordi Latorre, ha expressat
la seva gran satisfacció per
l’anunci del nou institut
i afirma que ja era “una
necessitat” per suprimir
els actuals barracons i les
seves “incomoditats”.
Torrefarrera
CARME QUINTANA
El Departament d’Ensenyament
de la Generalitat ha confirmat
a l’Ajuntament de Torrefarrera
que l’any que ve construirà el
nou institut de la població, se·

gons ha informat l’alcalde, Jordi
Latorre. Els alumnes estan en
barracons des de l’any 2009 i el
nou centre s’aixecarà en uns ter·
renys al costat d’aquestes instal·
lacions provisionals.
Latorre va afirmar que “es·
tem molt contents i molts agra·
ïts amb el Departament” ja que
“aquest nou institut és una ne·
cessitat i els actuals barracons
comporten moltes incomodi·
tats”. El nou institut donarà ca·
buda a més de 600 alumnes
d’ESO i batxillerat de Torrefar·
rera, Rosselló i Alguaire i oferi·

FOTO: / Els alumnes reben classes en barracons des del 2009

rà quatre línies de secundària
(ESO) i dues de batxillerat. Ac·
tualment els mòduls prefabri·
cats acullen 450 alumnes, si bé
de cara a l’any 2016, quan en·
traria en funcionament el nou
centre, s’ampliaran les línies
educatives.
La construcció del nou edi·
fici de l’institut de Torrefarrera
suposarà una inversió de 6,7
milions d’euros i serà un dels
instituts més grans de les co·
marques de Lleida i disposarà
de pavelló i biblioteca propis,
a més d’un laboratori i aules
de tecnologia, música i dibuix.
El nou immoble del centre
ocuparà un solar d’uns 7.000
metres quadrats ubicat entre
la Avinguda Europa i el carrer
Corts Catalanes. Cal recordar
que Torrefarrera és una de les
poblacions del Segrià que ha
experimentat un creixement
demogràfic més important, per
la qual cosa la població en edat
escolar cada cop és més eleva·
da. Els tràmits administratius
d’aquesta nova construcció i la
licitació es realitzaran durant
aquest any i l’inici de les obres
de construcció com a tal tindrà
lloc el 2016. Després de sis anys
amb barracons, Ensenyament
ha decidit substituir-los per un
nou edifici.

