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La construcció de l’edifici per a primària al col·legi Parc del Saladar d’Alcarràs.
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S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ El nou curs començarà
d’aquí a quinze dies i els alum-
nes de quatre centres educatius
del Segrià ho faran en barracons.
Es tracta de l’escola Pinyana de
Balàfia, l’institut deTorrefarre-
ra i els col·legis d’Alpicat iAl-
coletge, segons va assenyalar el
director dels serveis territorials
d’Ensenyament, Miquel Àngel
Cullerés.Va explicar que han
afegit mòduls prefabricats en
aquests centres i va destacar
que, per contra, retiraran els que
fins al curs passat conformaven
l’institut La Mitjana, que estre-
narà edifici, i els reutilitzaran
fora de Lleida.A l’escola Pinya-
na i l’institut deTorrefarrera tots
els estudiants estaran en barra-
cons, a diferència dels col·legis
d’Alpicat iAlcoletge, on Ense-
nyament construeix ampliaci-
ons. En els últims cursos, a la
província hi havia una cinquan-
tena de mòduls.

En aquest sentit, s’ha d’asse-
nyalar que el cas de l’escola Pi-
nyana és el més greu, ja que és
l’única escola formada només
per barracons.Va néixer en mò-
duls fa quatre cursos només amb
alumnes de P3 i al setembre ja
començaran primer de primà-
ria. Cada curs, el departament
hi va afegint més mòduls i am-
pliant la zona de pati. I tot apun-

ta que així seguiran durant un
temps, ja que Ensenyament no
té intenció, de moment, d’inici-
ar les obres.

Per la seua part, el president
de l’associació de mares i pares
del col·legi, IsmaelAlfaro, va la-
mentar la situació i va recordar
que des de fa temps reivindi-
quen “en positiu” l’edifici. “Els
nens fins i tot en van construir
una maqueta, que està exposa-
da al centre cívic de Balàfia”,
va apuntar.Alfaro va reconèi-
xer que els barracons resulten
confortables i va dir que les fa-
mílies estan satisfetes del mo-
del pedagògic del centre, però
va destacar que hi falten ins-
tal·lacions que sí que tindrien si
disposessin d’un edifici, com un
pati millor, una sala polivalent,
aules d’informàtica o una bibli-
oteca.

Quatre col·legis començaran el
curs al setembre en barracons
L’escola Pinyana iniciarà el quart any en mòduls i l’institut de Torrefarrera, el
tercer || Ensenyament també n’instal·la als centres d’Alpicat i Alcoletge
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Salut qualifica d’“error informàtic”
registrar com a mort un lleidatà
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Denuncia que la seua parella
l’atropella a Cappont i després fuig
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Alerten que
pares no podran
pagar els llibres

EDUCACIÓ

❘MADRID ❘ La Confederació de
Pares d’Alumnes alerta que
un terç de les famílies no po-
dran afrontar el cost de la tor-
nada al col·legi a causa de la
pujada d’un 2,3% de mitja-
na dels llibres de text i a l’aug-
ment al 21% de l’IVA per al
material escolar, segons va dir
el president de l’organització,
Jesús María Sánchez.Va de-
manar que es mantinguin les
ajudes i crear bancs de llibres
i va proposar que els pares
amb dificultats econòmiques
tinguin la possibilitat “de des-
gravar-se l’IVA”. També va
sol·licitar a les editorials que
no modifiquin els continguts
dels llibres cada quatre anys
perquè“no canvien tantes co-
ses en tan poc temps”.

UGT recorre
contra les 37,5
hores setmanals
a la Paeria
Al·lega que el decret és
“inconstitucional”

LABORAL

❘ LLEIDA ❘ La Federació de Ser-
veis Públics d’UGT va pre-
sentar ahir un recurs de re-
posició contra el decret de la
Paeria del passat 27 de juli-
ol que fixa la jornada labo-
ral en 37,5 hores setmanals.
El dia 20 també el va presen-
tar a la Diputació exacta-
ment pel mateix motiu. El
sindicat argumenta que els
decrets de les dos adminis-
tracions “són inconstitucio-
nals i nuls de ple dret perquè
vulneren les competències
de la Generalitat en matèria
de funció pública”. Recorda
que un dictamen del 2
d’agost del Consell de Ga-
ranties Estatutàries determi-
na que la fixació d’una jor-
nada mínima anual de tre-
ball per a tot el sector públic,
incloent-hi les comunitats au-
tònomes, “és inconstitucio-
nal”.

La UGT també destaca
que l’aplicació per part de
l’ajuntament d’aquesta me-
sura “s’ha portat a terme sen-
se respectar l’estatut bàsic de
l’empleat públic”.

A més, afegeix que el de-
cret d’alcaldia dictat “parteix
d’un vici de nul·litat que fa
que estigui dictat en frau de
llei i, per tant, nul de ple dret,
al no haver estat constitu-
ïda la taula general de nego-
ciació”.

■Un col·legi que està d’enho-
rabona és el Parc del Saladar
d’Alcarràs, que després de
múltiples reivindicacions veu
com Ensenyament aborda les
obres de construcció de la se-
gona fase del centre, que aco-
llirà els alumnes de primària
que eren en barracons. No
obstant, hi seguiran almenys
fins al novembre, quan està
previst acabar la construcció,
segons el president de l’asso-
ciació de mares i pares, Jordi
Posino.Va precisar que aques-
ta fase inclou aules per a pri-
mària, biblioteca, sala d’infor-
màtica, cuina, menjador i pa-

velló.Tot i no poder estrenar
les instal·lacions al setembre,
es va mostrar satisfet perquè
s’han iniciat els treballs i va re-
cordar que quedarà pendent
una altra fase amb més aules.
La cessió del solar per al cen-
tre es remunta al 2008.

El delegat d’Ensenyament,

Miquel Àngel Cullerés, va in-
dicar que també estan execu-
tant les ampliacions de les es-
coles de Sort i la Pobla de Se-
gur.Va detallar que en aques-
ta última van retardats per pro-
blemes amb l’execució de
l’obra i l’empresa, però va des-
tacar que totes les obres esta-
ran acabades durant el curs.
Així mateix, va destacar que
els estudiants de l’institut La
Mitjana, creat enmòduls fa dos
cursos vora la rotonda dels Pa-
ïsos Catalans, estrenaran l’edi-
fici, situat davant del carrer
Xavier PuigAndreu, a Pardi-
nyes.

Edifiquen la reivindicadaescoladelParcdel Saladar

MÉS OBRES

El Govern també amplia
les escoles de la Pobla
i Sort i ha acabat
l’institut La Mitjana

L’escola Pinyana, íntegrament enmòduls.

Pinyana. El col·legi Pinyana va ser inaugurat fa qua-
tre cursos en mòduls prefabricats. Llavors només hi
anaven els alumnes de P3 i al setembre ja faran pri-
mer de primària. És l’únic centre de la ciutat de Llei-
da que està íntegrament en barracons i cada any En-
senyament n’instal·la més.

Torrefarrera. L’institut de Torrefarrera segueix de
prop l’escola de Pinyana. També és de nova creació,
però en aquest cas de fa tres cursos. Ensenyament
també hi ha col·locat més mòduls.

Alpicat i Alcoletge.Als col·legis d’aquestes pobla-
cions han instal·lat barracons per abordar l’amplia-
ció dels centres.
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CARÈNCIES

Els pares del Pinyana
destaquen que no disposen
de biblioteca, sala polivalent
i aula d’informàtica

SKAPS
Highlight


