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LA PAERIA
RECUPERA
L’ANTIC EDIFICI DE
MAGISTERI PER A
USOS SOCIALS

L’edifici, comprat l’any 1999
a la Universitat de Lleida,
té una superfície de 5.225 m2
distribuïts en quatre plantes.

La Paeria ha formalitzat amb la Universitat
de Lleida la compra de l'antic edifici de
Magisteri per 2.204.943 euros, quantitat
que l'Ajuntament ja ha abonat a la UdL.
El terreny adquirit comprèn l'illa formada
pels carrers Camp de Mart, Onofre
Cerveró, Bonaire i Sant Martí. L'escriptura
de compravenda especifica que la Paeria
ha de destinar l’edifici a equipaments.
En la signatura del document, l'alcalde de
Lleida, Antoni Siurana, va destacar la

creixent activitat que està experimentant
la ciutat amb la creació d'entitats socials
i veïnals que necessiten espais cèntrics.
Per això, una de les possibilitats passaria
per cedir l'edifici a les entitats locals que
actualment no tenen ubicació o que estan
pagant un lloguer.
La superfície total de l'edifici és de 5.225
metres quadrats, distribuïts en una
estructura de quatre plantes. L'Ajuntament
de Lleida ja va habilitar l'any 2000 el pati

de l'escola de Magisteri com a pàrquing,
amb una capacitat per a 140 vehicles.
Fa dotze anys que la UdL va tancar l'escola
de Magisteri a causa de l'aluminosi. Des
d’aleshores l'immoble ha estat en desús.
L'any 1999, la Paeria va signar un acord
amb la Universitat de Lleida per comprar
l'edifici. Al mateix temps, l'Ajuntament es
va comprometre a cedir terreny al Campus
de Cappont per construir la nova Facultat
de Ciències de l'Educació.

cursos
CURSOS A L'INSTITUT DE
TREBALL SALVADOR SEGUÍ
L'Institut Municipal de Treball
Salvador Seguí ha preparat per a
aquest estiu diferents tallers formatius.

LA BANDA AMPLA ARRIBA A TOT EL
TERME MUNICIPAL DE LLEIDA
La cobertura de la banda ampla i l'accés
a Internet a gairebé tot el terme municipal
de Lleida serà una realitat ben aviat
gràcies a l'acord que han signat ACCÉSInstitut Municipal d'Informàtica i
Iberbanda. La col·laboració entre les dues
entitats permetrà estendre l'accés
d'aquests dos serveis digitals a l'Horta
de Lleida, als nuclis agregats i a altres
zones lluny del centre de la ciutat.
L'objectiu de l'Ajuntament és fer arribar
les noves tecnologies a qualsevol àrea
de la ciutat, mitjançant la materialització
d'aquest conveni de col·laboració que
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han signat l'exregidor de Noves
Tecnologies, Antoni Arbonés, i el director
general d'Iberbanda, Carlos Morell.
Segons l'acord, Iberbanda farà les
inversions necessàries que permetin l'accés
en banda ampla i Internet i altres serveis
associats a tots els ciutadans i empreses
situades a zones allunyades del centre de
Lleida, i col·laborarà amb l'Ajuntament en
la difusió de les noves tecnologies a la
ciutat i en el desenvolupament de la seva
xarxa corporativa. ACCÉS donarà suport
al desplegament de les infraestructures
necessàries i divulgarà els serveis.

L'Escola Taller "Centre d'Interpretació
de la Mitjana" impartirà cursos de
fusta, fusteria metàl·lica, construcció
i pintura, per a joves de 16 a 24 anys.
Dins els programes de Garantia
Salarial es portaran a terme tallers
d'auxiliar de cuina i serveis de
restauració, auxiliar de comerç, oficina
i atenció al públic i d'auxiliar
d'assistència d'animals de companyia.
Cursos de Formació Ocupacional de
disseny de pàgines web, Autocad,
soldadura, iniciació a Internet,
jardineria, gestió administrativa de
l'empresa i d’administrador de bases
de dades.
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