educació

Nova seu per a
l’Escola de
Belles Arts
L’Escola Municipal de Belles
Arts (EMBA) ja ha fet el primer pas per traslladar-se a la
seva nova seu, a l’església
de Sant Pau, al carrer la Palma, després que el passat
divendres, 23 de març, es va
posar la primera pedra de les
obres de reforma i ampliació
de l’antic temple.
La primera actuació de la rehabilitació integral de
l’església consistirà en
l’enderroc d’una part de
l’edifici i a continuació s’executaran les obres de la nova
planta. Es proposa una intervenció integral de l’edifici que

conserva les àrees adaptables al nou ús i se substitueix
la resta de la superfície construïda. En aquest sentit,
l’actuació permetrà mantenir
bona part de la façana principal del carrer la Palma i de la
façana posterior del carrer
Sant Domènec.
La Paeria ha iniciat la reforma de l’església de Sant Pau, futura seu de l’EMBA.

La nova seu tindrà 2.412,18
m2 construïts, set plantes i
una capacitat per a 300 alumnes. A la planta baixa se situaran les àrees comunes,
com ara la biblioteca i la sala
polivalent, que podrà esdevenir zona d’exposicions. A la
resta de plantes es distribue-

En marxa la nova
Escola Bressol
d’Albarès de la
Bordeta

ixen les àrees administratives,
els cicles formatius d’arts aplicades al mur, de fotografia
artística, de gràfica publicitària, d’il·lustració i els tallers
monogràfics de plàstica, pintura a l’oli, escultura, gravat,
serigrafia i ceràmica.

La nova Escola Bressol
d’Albarès, al barri de la Bordeta, ja està en marxa. El
nou centre, que tindrà una
superfície total de 3001,35
m2 i 1033 m2 més d'espai
exterior, entre el pati de
l'escola i espais comuns.
Les obres de la nova escola,
que van començar al mes
de març, es preveu que tindran una durada aproximada d’un any.
El centre educatiu tindrà capacitat per a 107 infants de
0-3 anys i serà la primera
escola bressol de la ciutat
de Lleida a oferir el servei
de 0 a 1 any.

Lleida disposa ja de 13 escoles bressol (a la imatge, la de Sucs).

L'Escola Bressol d’Albarès
disposarà de 7 aules. Una
anirà destinada a nadons
de 0 a 1 any; 3, a infants de
0 a 2 anys, i 3 més, a nens
i nenes de 2 a 3 anys. A
més hi haurà servei de menjador i una ludoteca. Com
a novetat en un equipament
de tipus educatiu, l’Escola

El trasllat de l'Escola Municipal de Belles Arts a la seva
seu definitiva de l’església de
Sant Pau es du a terme per
la pròxima instal·lació d'un
Parador Nacional a la seu
actual, que es troba a l’edifici
del Roser.

Bressol d’Albarès compartirà aquest ús amb una sala
polivalent per a ús ciutadà i
el soterrani de l'escola serà
la seu del magatzem
d'arqueologia
de
l’Ajuntament de Lleida.
La Paeria ja ha superat amb
escreix el compromís d’inici
de legislatura de crear 195
noves places d'educació de
0 a 3 anys amb l’ampliació
de l'Escola Bressol de Sucs
i la de Joan Carles en 50
noves places; la licitació de
l'Escola Bressol d'Albarès,
que oferirà 107 places,
l’Escola Bressol de Balàfia,
que es va estrenar a l'inici
de legislatura, i la construcció de l’Escola Bressol de
Llívia.
Lleida disposa de actualment de 13 escoles bressol
repartides entre Balàfia, la
Bordeta, Cappont, Centre
Històric, Joc de la Bola,
Llívia, Magraners, la Mariola, Pardinyes, Sucs i el Secà
de Sant Pere.
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