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Ensenyament efectuarà aquest estiu obres de millora i adequació en 65 centres educatius de la província de Lleida, en
les quals invertirà més de 2 milions. Col·locarà més mòduls a l’escola de Pinyana de Balàfia (ha estat sis cursos en
barracons) i a l’institut de Torrefarrera, l’edifici del qual es va comprometre a tenir construït en tres anys.
EDUCACIÓ EQUIPAMENTS

Ensenyament inverteix més de 2 milions
a millorar 65 centres aquest estiu
Es compromet a construir l’institut de Torrefarrera, ara en mòduls, en tres anys
MAGDALENA ALTISENT

S.ESPÍN

❘ LLEIDA ❘ Ensenyament invertirà
aquest estiu més de dos milions
en obres de reforma, adequació
i millora (RAM) de 65 centres
educatius de la província de
Lleida, segons va indicar el director dels serveis territorials
d’Ensenyament, Miquel Àngel
Cullerés. Des de petites feines
de reparació d’escales, porxos,
cobertes i finestres a qüestions
de més envergadura com la instal·lació d’un ascensor a l’institut MàriusTorres, llargament reivindicat per la comunitat educativa, la construcció de gimnasos als centres Àngel Guimerà
de Tàrrega i Ignasi Peraire de
Mollerussa, la reforma del claustre de l’Escola delTreball, l’adequació de pistes esportives a
l’escola Albert Vives de la Seu
d’Urgell i la reparació del pati
infantil de l’escola Garona de
Vielha, entre altres obres. En el
marc d’aquests projectes RAM,

Els sindicats
demanen publicitar
les places docents
creades ‘a dit’

L’escola de Pinyana de Balàfia va ‘nàixer’ en mòduls el curs 2009-2010.
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MÉS MÒDULS

Instal·larà un altre barracó
a l’escola de Pinyana i un
a l’institut d’Alcarràs per
als alumnes de Torres
la Generalitat ha adjudicat per
179.570 € les obres d’infraestructura per instal·lar mòduls
prefabricats en diversos centres
de Lleida. Entre aquests, un més
a l’escola Pinyana de Balàfia,
que seguirà un altre curs més en
barracons, i ja seran 7. És l’únic
centre de la capital en aquesta
situació i el Parlament va aprovar recentment una proposta de
resolució que insta la Generalitat a iniciar “amb caràcter urgent i prioritari” la construcció
de l’edifici.
Cullerés va indicar que encara no han redactat el projecte i
que estan a compte de la disponibilitat pressupostària. La comunitat educativa i els veïns de
Balàfia han estat anys reivindicant l’edifici –reclamació que
van reiterar la setmana passada– i la junta de personal docent planteja que quan es construeixi sigui una escola institut,
com es va projectar.
En canvi, Cullerés va subratllar el compromís del departament d’Ensenyament de tenir
enllestit en tres anys l’edifici de
l’institut Joan Solà de Torrefarrera, que té un pressupost de 6,7
milions i està en licitació, va dir.

■ La junta de personal docent reclama que la pàgina web d’Ensenyament
publiqui totes les places
de docents que els directors dels centres han perfilat en funció del projecte pedagògic del centre,
que els interins i substituts
les coneguin i hi puguin
optar de cara al pròxim
curs. Una portaveu de la
junta va dir que alguns
centres sí que les publiciten pel seu compte al web,
però no tots. Una nova
normativa del departament determina que els
centres poden tenir l’última paraula a l’hora d’escollir alguns interins i
substituts, en lloc de seguir l’ordre de la borsa de
treball. Ensenyament no
ha informat encara del total de places autoritzades
amb aquest sistema.

Cinquanta
barracons aquest
curs habilitats
per fer-hi classes

L’institut de Torrefarrera també és en barracons, però tindrà edifici en tres anys.

Ara també fa les classes en barracons i aquest estiu n’instal·laran un altre per al pròxim curs.
A més, va anunciar que col·locaran un mòdul a l’institut d’Alcarràs per tal d’acollir els alumnes de primer d’ESO procedents
de Torres de Segre, que inicialment el departament volia enviar a Lleida a l’estar saturat el
centre d’Alcarràs.
El delegat va afirmar que
col·locaran més mòduls en altres centres, però no va precisar quants.Així mateix, tal com
va avançar aquest diari, iniciaran la construcció de la nova escola d’Almenar, reivindicada
des de l’any 2004.
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L’institut d’Alcarràs tindrà un mòdul per a alumnes de Torres.

■ Escoles i instituts de les
comarques de Lleida tenen aquest curs cinquanta mòduls habilitats per fer
classe, tal com va publicar
aquest diari segons dades
d’Ensenyament. El director dels serveis territorials va defensar que els
equipaments prefabricats
de les escoles, com els de
Pinyana de Balàfia, disposen de totes les condicions
necessàries per acollir els
alumnes i va recordar que
Les Arrels de Mollerussa,
estrenada fa poc, és en
aquest tipus d’equipament. Va indicar que els
mòduls fins i tot estan en
ocasions en millors condicions que alguns edificis
de centres educatius. Un
exemple seria l’escola Balàfia, que és molt antiga i
que el barri també demana millorar.

