alcaldia

Els consellers de Medi
Ambient, Educació i
Acció Social, a Lleida
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, el de Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, i la consellera
d’Acció Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, han visitat de manera oficial
la ciutat de Lleida.
Ernest Maragall ha inaugurat
l'ampliació del CEIP Frederic Godàs,
al barri de Cappont, i ha estat rebut
per l'alcalde de Lleida i els portaveus

dels grups municipals a la Paeria.
Maragall ha manifestat que Lleida tindrà un centre integral de formació
professional, coordinat amb els empresaris, que respon a una de les principals demandes de l’alcalde i de
l’empresariat de Lleida.
Baltasar i Ros han visitat al recinte de
les Basses les noves instal·lacions que
subministren aigua de Pinyana amb mo-

tiu del recent inici de la segona fase
d'aquest projecte. La ciutat de Lleida i
unes altres sis poblacions ja s'han connectat amb la nova xarxa, que, quan
s’acabin els treballs actuals, arribarà a
10 municipis més, mentre que quatre
més han sol·licitat afegir-s'hi. El conseller
ha anunciat el compromís de la Generalitat de col·laborar en el finançament
d’aquesta segona fase d’obres de la
zona regable del Canal de Pinyana i ho
farà per mitjà de l’ACA, que aportarà el
20% del pressupost total, el qual arriba
als 30,5 milions d’euros.
La consellera d'Acció Social i Ciutadania
ha visitat la Paeria, la seu dels serveis
territorials, la residència Sant Josep de
la Mariola, la guarderia Torre Vicens i el
Centre de Desenvolupament i Atenció
Precoç.

consistori

El conseller Maragall, a la foto amb l’alcalde i els portaveus municipals, va anunciar que Lleida tindrà un centre integral de formació professional.

Josep Barberà, nou regidor
El socialista Josep Barberà Morreres ha
pres possessió en el ple municipal de
febrer com a nou regidor de la Paeria,
en substitució de Pilar Castillo, i ha assumit l’àrea de Promoció Econòmica i
Treball. Barberà ha presidit l’Associació
de Veïns Arques de Rufea. Fins als 40
anys exerceix com a agricultor i posteriorment entra a treballar a Sorigué, on

és oficial maquinista i cap de maquinària.
Treballa fins a la seva dissolució a
l’EMSCSA, on ocupa el càrrec de cap
de piscines municipals i posteriorment
el de cap de la brigada de senyalització.
Actualment forma part de la plantilla de
l’Institut Municipal d’Acció Esportiva, en
la qual desenvolupa la tasca de cap
coordinador a l’oficina de l’Horta.
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