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comarques

Els óssos d’Arties viatgen a Hongria i
el zoològic tanca després de 20 anys
p.
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Una excavadora trenca un cable i
deixa sense llum cent cases a Tàrrega
p.
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educació formació professional

L’Institut Mollerussa, amb 700 inscrits a cicles
formatius i uns altres 100 en llista d’espera

Xifra rècord d’alumnes als cicles de formació professional || Estudis de ramaderia i assistència en
sanitat animal, maneig de maquinària industrial o agricultura, les branques més sol·licitades
joan gómez/x.s.

❘ mollerussa ❘ L’Institut Mollerussa és, aquest curs, el centre de
la demarcació de Lleida amb
més alumnes de formació professional, segons el director del
centre, Antoni Reig. Unes 700
persones, un centenar més que
l’any passat, s’han inscrit en
els diferents cicles que ofereix
aquest centre, que van des d’estudis de Jardineria i Floristeria,

sanitat animal

El nou cicle d’assistència
en sanitat animal, amb
trenta inscrits, ja té dotze
alumnes en llista d’espera
Paisatgisme, Maquinària d’Obra
Pública, Educació Infantil fins
a Ramaderia i Assistència en
Sanitat Animal.
Aquest últim és, precisament,
un nou cicle que l’institut imparteix per primera vegada des
d’ahir i l’objectiu del qual és formar ajudants de veterinari o visitadors d’explotacions agràries.
S’hi han inscrit un total de trenta persones, el màxim de places oferides, i s’han quedat en
llista d’espera dotze persones.
“És un sector que compta amb
molta demanda des de fa anys
als Estats Units, i ara a Europa
també. Que el centre de la capital del Pla d’Urgell l’impartís
era un dels objectius que perseguíem”, va explicar ahir Reig.
Els alumnes procedeixen de
municipis de tot Catalunya com

Vic, Girona, Reus, Lleida i l’àrea
metropolitana de Barcelona. És
un cicle de grau superior on els
alumnes aprendran a manejar
animals com vaques o cavalls,
amb l’objectiu de donar suport
en el seu seguiment veterinari.
Val a destacar que aquest grau
només s’ofereix a Mollerussa i
Balaguer en tot Catalunya.
Pel que fa a l’increment espectacular d’alumnes, tot un
rècord per al centre, Reig va
assegurar que “mai ens havíem
trobat amb una situació així”.
En aquest sentit, va afirmar que
“és un bon indicador que la formació professional segueix en
marxa”. Les branques d’agricultura, ramaderia o maneig de
maquinària industrial són les
més sol·licitades pels alumnes.
Segons Antoni Reig, moltes empreses locals col·laboren activament en la celebració d’aquests
graus.

j.gómez

Una de les classes de l’Institut Mollerussa amb els alumnes del cicle de formació professional.
xavier santesmasses

Alumnes de l’escola Ondara, que va estrenar un cicle d’escultura.

Èxit d’un cicle sobre escultura
aplicada a l’espectacle a Tàrrega
n Malgrat la pèrdua dels cicles
de Forja i Art Tèxtil, l’Escola
d’Arts i Superior de Disseny
Ondara (Tàrrega) ha implantat
aquest curs un cicle de grau
superior d’Escultura Aplicada
a l’Espectacle, inaugurat amb
dotze estudiants.
Segons el director, Ramon
Bordes, la nova proposta permet estrènyer la relació del
centre amb Fira Tàrrega. D’altra banda, l’escola Ondara ha

municipis patrimoni

Acord per pagar les primeres
obres de l’església de Rosselló
La reconstrucció del campanar esfondrat queda per al 2017
r. r.

❘ Lleida ❘ Generalitat, Diputació,
ajuntament de Rosselló i bisbat
de Lleida van acordar ahir com
finançar les primeres obres de
reconstrucció del l’església de
Rosselló després de l’ensorrament del campanar i part de
la nau central el mes de gener
passat. Aquesta primera actuació tindrà un cost estimat de

150.000 euros i haurà de permetre la reobertura del temple,
segons va explicar el consistori,
que va apuntar que la construcció d’un nou campanar s’haurà
d’abordar en noves reunions a
partir de l’any que ve.
L’acord entre les diferents
parts preveu que el bisbat sol·liciti 100.000 euros de subvenció
al departament de Cultura, en

el marc de la línia d’ajuts oberta fins al proper dia 26 per a
la restauració d’“immobles de
notable valor cultural” i que
sufraga fins al 70 per cent del
cost d’actuacions de conservació. L’església de Rosselló pot
acollir-s’hi a l’estar catalogada
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Si el bisbat obté aquesta sub-

obert aquest any una segona
línia de batxillerat artístic amb
l’especialitat d’arts plàstiques i
escèniques ja que en el primer
curs s’ha passat dels 34 alumnes de l’any passat a 56.
El centre ha deixat d’impartir aquest any Arts Tèxtils i
Forja, si bé els dos alumnes de
Forja que l’any passat cursaven
primer curs aquest any continuen aquesta especialitat a
Tàrrega.

energia
venció, quedaran 50.000 euros
més per pagar. L’ajuntament va
apuntar que Generalitat i Diputació sufragaran conjuntament aquesta suma, mentre que
el municipi assumirà els aproximadament 12.000 euros de
cost del concurs d’idees per a
la reconstrucció que convocarà
aquesta mateixa setmana.
Per la seua part, el president
de la Diputació, Joan Reñé, va
puntualitzar que l’ens provincial “no ha posat encara números
sobre la taula”, si bé està disposada a cooperar, sigui mitjançant ajuts de l’IEI o bé mitjançant subvenció directa, si el
bisbat obté la subvenció de la
Generalitat per pagar la major
part dels treballs.

Endesa millora la
xarxa de mitja tensió
de la Sentiu de Sió
❘ Lleida ❘ Endesa ha finalitzat els treballs d’instal·lació
d’un nou tram de línia elèctrica aèria de baixa tensió a
l’entorn urbà de la Sentiu de
Sió. Els treballs milloren el
subministrament en aquest
municipi i l’elèctrica ha invertit un total de 23.000 euros. L’objectiu de l’actuació
ha estat millorar la seguretat
i la qualitat de les instal·lacions, així com assegurar el
subministrament de tots els
clients.

