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� LLEIDA � El delegat d’Educació a
Lleida,Antonio López, va in-
augurar divendres el nou edifi-
ci de la guarderia de Rosselló,
Pas a Pas, que s’estrenarà al se-
tembre i que s’ha dotat de sis
aules amb una capacitat per a
82 places, davant dels prop de
30 nens que ocupen l’edifici ac-
tual.Amb les noves instal·laci-
ons, el municipi es dotarà de
dos línies per a P1 i P2 i de dos
classes per a nens a partir de
quatre mesos. El cost de les
obres és d’uns 800.000 euros,
100.000 dels quals han anat a
càrrec de l’ajuntament.
La nova guarderia, que s’ubi-

ca al costat de l’escola del car-
rer Mestre RamonVives, supo-
sarà multiplicar per 2,5 la ca-
pacitat de la guarderia actual i
implicarà alliberar tres espais
de l’escola pública, que podran
utilitzar-se per al parvulari del
col·legi La Rosella.
L’alcalde, Jaume Fernández,

va destacar que el centre pre-
tén “donar resposta a les neces-
sitats demogràfiques de Rosse-
lló, que en pocs anys ha passat
dels 1.600 habitants als 2.930
censats en l’actualitat”.
L’acte d’inauguració també va

servir per retre un homenatge
a l’exregidor d’Educació Toni
Capell.
D’altra banda, l’empresa pú-

blica de la Generalitat Gisa va
licitar dijous les obres per a la
nova escola El Timó de Sida-

Rosselló estrenarà
al setembre 82
places de guarderia

ESCOLESEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

mon. El projecte supera els
1.700.000 euros d’inversió i pre-
veu constuir sis unitats d’infan-
til i de primària per a 150 alum-
nes. L’alcalde, Jaume Fernández, al costat del delegat d’Educació, Antonio López, durant la inauguració.

ESTUDI MARIONA

El Solsonès
millora la recollida
de residus a
l’entorn rural

RESIDUS

� SOLSONA � El consell comarcal del
Solsonès ha adjudicat de mane-
ra provisional la recollida de re-
sidus municipals a les zones ru-
rals de la comarca, principal-
ment agregats i masies aïlla-
des.
El projecte inclou la recolli-

da dels residus, el buidatge pe-
riòdic dels contenidors i la se-
ua neteja, així com la de l’en-
torn d’aquestes instal·lacions i
el transport dels residus a l’abo-
cador comarcal.
El consell comarcal ha encar-

regat aquest servei a raó de 15
euros i mig per contenidor bui-
dat i netejat i es preveu, segons
les condicions del concurs, que
la periodicitat de la recollida
dels residus sigui d’almenys una
vegada a la setmana. L’adjudi-
catària és l’empresa Conteni-
dorsVilàVilà.


