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El Govern ofereix ara 1.500
places de colònies al febrer
Per a la setmana festiva, amb un cost d’entre 198 i 355 euros ||
Se sortejaran el 18 de novembre entre tots els sol·licitants
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� LLEIDA � El departament d’Acció
Social i Ciutadania va anunci-
ar ahir que oferirà 1.476 pla-
ces d’activitats educatives i de
lleure per a alumnes de 5 a 16
anys durant la nova setmana
festiva entre el febrer i el març.
Es portaran a terme en deu al-
bergs, un dels quals a Tremp,
on s’impartiran cursos d’anglès,
arts escèniques i plàstiques, as-
tronomia, música, esport i ac-
tivitats de neu.

Fins ara, la Generalitat sem-
pre ha mantingut que la setma-
na és de vacances, de manera
que no tenia intenció d’orga-
nitzar-hi activitats.Ampliarà
les places a 3.000 depenent de
la demanda, previsiblement
molt elevada, ja que hi ha més
d’un milió d’alumnes a Cata-
lunya. Es distribueixen en fun-
ció de l’edat dels alumnes i els
preus oscil·len entre els 198 i
els 355 euros. Les famílies
nombroses o monoparentals
tindran una reducció del 10 per
cent.

La inscripció s’ha de fer a tra-
vés del web www.xanascat.cat
o trucant al 934 838 363. El
termini és del 26 d’octubre al
16 de novembre i el 18 se sor-
tejaran les places davant de no-
tari. Paral·lelament, la secreta-
ria de Joventut també oferirà
paquets d’activitats per a les
associacions de pares.

La majoria de col·legis de
Lleida han suprimit o reduït al

La Paeria organitza activitats infantils a l’estiu.
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Característiques. Les 1.476 places ofertes (ampliables a 3.000)
es distribueixen per trams d’edat: de 5 a 7 anys, de 8 a 12 i de 13 a
16. Hi haurà colònies de quatre dies i tres nits, així com de sis dies
i cinc nits. Els preus oscil·len entre els 198 i els 355 euros.

Inscripció. El termini d’inscripció comença el 26 d’octubre i s’aca-
ba el 16 de novembre i el 18 se sortejaran les places davant de no-
tari. L’assignació es farà de manera automàtica i correlativa en or-
dre ascendent a partir del número que aparegui en el sorteig.

mínim les excursions i colòni-
es aquest curs com a protesta
per l’anul·lació de la jornada
intensiva al juny.Aquesta de-
cisió ha provocat pèrdues del
25% de les reserves a les cases
de colònies. El conseller d’Edu-
ación, Ernest Maragall, espera

que els docents “no traeixin la
confiança del país” amb el seu
boicot a les colònies, segons va
indicar en la seua visita aTàr-
rega (més informació a la pà-
gina 16) i es va mostrar con-
vençut que la problemàtica
s’acabarà desencallant.

Els operaris acaben de col·locar les rajoles.
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� LLEIDA � Operaris que treba-
llen a l’obra de la plaça Ri-
cardViñes van aixecar ahir un
tram de paviment, al costat
de l’entrada per a vehicles del
pàrquing, que ja estava aca-
bat. El motiu, segons va ex-
plicar un tècnic responsable
de l’obra, és que s’hi havia
d’instal·lar una font i, encara
que ja s’havia previst on ana-
va la connexió assenyalant-
la amb una marca, aquest se-
nyal s’havia esborrat.Això va
fer que per trobar la conne-

xió fos necessari aixecar
aquest tram de paviment.
L’empresa concessionària de
les obres ha d’assumir pel seu
compte aquest tipus d’errors.
Les obres ja es troben a la rec-
ta final a falta de completar
la instal·lació del mobiliari i
altres retocs. Es preveu que
finalitzin aquest mes, tot i que
la Paeria encara no ha fixat
una data per a l’estrena. El
que ja funciona amb norma-
litat és el pàrquing subterra-
ni, gratuït fins al dia 1.

Canvi de rajoles noves
a la plaça RicardViñes

Tallers del PSC sobre competitivitat econòmica

� LLEIDA � L’àrea d’economia de la federació del PSC de Llei-
da va iniciar ahir uns tallers per a la competitivitat. El dipu-
tat socialista Fèlix Larrosa va destacar que el debat es va cen-
trar en com diversificar l’economia de Lleida.

Impulsen la contractació de doctorats
� LLEIDA � L’edifici emblemàtic de la Universitat de Lleida va
acollir ahir la jornadaTalent Empresa, que té com a ob-
jectiu impulsar la contractació de titulats amb doctorat per
part de les empreses.
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