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La consellera d’Ensenyament inaugura
l’escola i l’institut de La Mitjana
• E ls dos centres escolars del barri de Pardinyes tenen conjuntament uns 530 alumnes
La consellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, Irene Rigau,
juntament amb l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va presidir la inauguració
de l’escola i l’institut de La Mitjana, al
barri de Pardinyes. El paer en cap va
assenyalar que el model d’illa educa-

A Balàfia hi ha la reserva de
sòl per complementar l’illa
educativa de l’espai Pinyana
tiva, que aplega en un mateix espai
l’escola bressol, l’escola de primària i
l’institut La Mitjana, “és un model de
servei d’èxit que cal desenvolupar
també en altres zones de la ciutat com
ara Balàfia i a l’altra banda del riu, a Albarés i el Parc de l’Aigua, quan financerament sigui possible”.

La Mitjana, l’institut i l’escola bressol,
la ciutat disposa d’un altre espai de les
mateixes característiques al barri de la
Mariola.
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Àngel Ros va recordar que a Balàfia
ja hi ha la reserva de sòl i l’espai necessari per complementar l’illa educativa
actual, a l’espai de Pinyana, i també en
el cas d’Albarés, on hi ha pendent la
construcció d’un institut, “imprescindible per a aquesta zona de la ciutat”.
A més del model d’illa de l’escola de

L’escola La Mitjana té 269 alumnes i
actualment s’hi imparteixen ensenyaments fins a segon de primària, encara que s’aniran cobrint tots els cursos
del cicle en els pròxims anys. El nou
edifici es va estrenar al setembre del
2011.
Per la seva banda, l’institut La Mitjana té 261 alumnes i va iniciar la seva
activitat educativa el curs 2010-2011
a les instal•lacions d’aulari que fins llavors havia ocupat l’escola Països Catalans. Actualment, el centre escolar disposa de 3 grups a 1r d’ESO, 3 grups a
2n d’ESO, 2 grups a 3r d’ESO i 2 grups
a 4t d’ESO. •••

• Incorporació en el darrer any de quinze empreses noves, dotze en oficines del recinte
Pel que fa a les empreses noves,
onze de les dotze firmes ubicades físicament al parc procedeixen del Centre
d’Iniciatives Empresarials, mentre que
l’altra és una empresa nova que s’ha
instal•lat al Viver TIC. Les tres empreses domiciliades disposen d’adreça
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La reunió del consell d’administració
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari va servir per constatar
l’increment i la consolidació de les
relacions internacionals del parc i la
incorporació de quinze empreses noves, dotze en oficines del recinte i unes
altres tres domiciliades a Gardeny.

Col·laboració del centre amb
institucions i empreses de
Bolívia, el Perú i el Quebec
social al parc i utilitzen les seves infraestructures i serveis de suport, encara que no hi tenen seu. Actualment,
hi ha deu societats acollides a aquesta
modalitat.
Les relacions internacionals del
parc han donat fruits molt positius

Parc Científic

El Parc Científic i Tecnològic de Lleida referma
la seva vocació internacional
durant l’últim trimestre, amb l’acord
signat entre el Ministeri de Desenvolupament Rural de Bolívia, l’Associació
de Fabricants i Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya i el
parc per impulsar el laboratori central
de maquinària agrícola bolivià.
A més, Antonio Huerta, consultor
del Perú, va fer una estada d’un mes
al Parc Científic per estudiar la possible col•laboració del parc amb empreses establertes en aquell país amb
l’objectiu de desenvolupar projectes
d’infraestuctures. Així mateix, representants del Ministeri d’Agricultura i
del Centre de Desenvolupament Porcí del Quebec també van visitar les
instal•lacions del parc per estudiar una
possible col•laboració i fer el seguiment dels projectes que ja desenvolupen amb la Universitat de Lleida.•••
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