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El Col·legi de Periodistes critica que 
Pueyo menyspreï mitjans locals.
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Condemnada per robar a l’Arnau 
aprofitant una visita al ginecòleg.
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SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ Que ser a casa no sigui 
una excusa per deixar d’apren-
dre. Aquest és l’objectiu que 
l’escola Camps Elisis s’ha fixat 
durant el confinament provo-
cat per la crisi del coronavirus 
i que ha obligat a suspendre les 
classes presencials. Els seus pro-
fessors estan seguint endavant 
amb el projecte d’ensenyament 
que fan en col·laboració amb el 
Col·legi d’Arquitectes de Lleida 
per atansar el món de l’arqui-
tectura als més petits. Aquesta 
iniciativa s’emmarca dins del 
projecte Magnet, que consisteix 
que un centre i una entitat col-
laborin per elaborar un projecte 
educatiu conjunt.

“Tenim tres arquitectes del 
col·legi que ens assessoren i 
malgrat el confinament hem 
seguit endavant amb els pro-
jectes des de casa”, assenyala el 
director del col·legi, Jordi Porta. 
D’aquesta manera, els alumnes 
de tercer i quart de Primària 
estan elaborant un disseny del 
futur pati de l’escola, mentre 
que els de primer i segon fan 
maquetes del que seria la seua 
“caseta de la tranquil·litat”. Els 
més grans van un pas més en-
llà i exerceixen d’autèntics ar-
quitectes dibuixant els plànols 
de casa seua. “És una manera 
diferent de continuar amb el 
projecte i fins ara està sent pro-
ductiva i amena per a tothom i 
l’important és que els alumnes 
s’entretinguin i el confinament 
es faci més suportable”, asse-
gura Porta. “El confinament 
ha servit perquè cada estudi-
ant pugui veure l’arquitectura 
del seu propi domicili, cosa que 
enriqueix el projecte i li dóna 

Arquitectura educativa
Els alumnes del col·legi Camps Elisis apliquen a casa l’aprenentatge basat en 
aquest àmbit || Amb l’assessorament del Col·legi d’Arquitectes
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un toc més personal”, recalca 
el director.

Per la seua part, el respon-
sable de formació del Col·legi 
d’Arquitectes, Lluís de la Fuen-
te, assenyala que fa dos anys 
que l’entitat col·labora amb 
el col·legi en aquest projecte. 
“El primer any sempre és més 
difícil, perquè comporta tant 
explicar les nostres intencions 
com adaptar-les a les necessi-
tats del centre, però en aquest 
segon curs fins al confinament 
hi havia molta confluència i es-

tem molt satisfets per com està 
avançant”, diu De la Fuente. 
Reconeix que el que més els ha 
sorprès aquestes últimes set-
manes ha estat “com alumnes 
i docents s’han adaptat a les cir-
cumstàncies i als coneixements 
que els volíem transmetre”. 

El fet que els alumnes puguin 
fer les classes i els treballs des 
de casa també ha servit “per 
atansar l’arquitectura al seu dia 
a dia i que els seus projectes si-
guin molt més personals i que, 
al seu torn, vegin el seu domi-

cili des del punt de vista d’un 
arquitecte”.

A més de les classes a distàn-
cia, el col·legi va publicant a la 
pàgina web tots els projectes 
que els alumnes han desenvo-
lupat al llarg del confinament. 
Però no tots giren al voltant 
del projecte Magnet i l’arqui-
tectura, assenyalen. Al web 
es poden veure també com els 
alumnes ensenyen a preparar 
els seus plats preferits o com fer 
un instrument amb productes 
reutilitzables.

La serp trobada dimarts al carrer Jaume d’Agramunt.

Veïns alerten de  
serps a Pardinyes

BARRIS FAUNA

❘ LLEIDA ❘ Veïns de Pardinyes han 
denunciat que en les últimes 
setmanes s’han trobat diverses 
serps als carrers del barri. L’úl-
tima va ser dimarts al carrer 
Jaume d’Agramunt i els veïns 
van avisar els Mossos d’Esqua-
dra perquè se l’emportessin. 
    Agents que se’n van encar-
regar van assegurar que era la 
tercera serp que havia aparegut 
per aquesta zona, propera al 
parc de la Mitjana, durant dels 
últims dies.   

    Per la seua part, un porta-
veu de la Paeria va dir ahir que 
no els constava cap actuació 
motivada per serps al barri de 
Pardinyes. 
    Així mateix, va assenyalar 
que es tracta d’“un fet habitual 
que la fauna de l’Horta o els es-
pais fluvials pugui aparèixer en 
els fangs perifèrics”. Les matei-
xes fonts també van qualificar 
com un fet positiu “comprovar 
que es manté la biodiversitat 
local”.

LES CLAUS

Projecte Magnet
z La col·laboració entre el Camps 
Elisis i el Col·legi d’Arquitectes va 
arrancar fa dos anys amb el pro-
jecte Magnet, que consisteix que 
un centre i una entitat col·labo-
rin per fer un projecte educatiu 
d’una professió.

Confinament
z El projecte fa dos anys que es 
desenvolupa i amb el confina-
ment els alumnes han seguit 
endavant amb els seus projectes 
des de casa.

Projectes per cicles
z  Els de cicle inicial elaboren 
maquetes; els de cicle mitjà, un 
disseny del futur pati de l’escola; 
i els de cicle superior, un plànol 
de casa seua.

Col·laboració
z El col·legi compta amb l’asses-
sorament de tres arquitectes per 
confeccionar i definir els projec-
tes educatius. Un estudiant de cicle superior dibuixa el plànol de casa seua.

ESCOLA CAMPS ELISIS

Ajuts per al 
lloguer per  
a persones 
vulnerables

HABITATGE

❘ LLEIDA ❘ El Govern va obrir 
ahir el termini perquè les 
persones en situació de vul-
nerabilitat per la crisi del co-
ronavirus puguin demanar 
ajuts per al lloguer. Es tra-
mitaran a través de l’Ofici-
na Local d’Habitatge de la 
Paeria i poden ascendir fins 
als 450 euros al mes. Per sol-
licitar-les s’ha d’acreditar que 
s’està o s’ha estat a l’atur o 
afectat per un Expedient de 
Regulació Temporal d’Ocu-
pació; que els seus ingressos 
s’hagin reduït i que el nucli 
familiar no guanyi més de 
1.613,52 euros mensuals.

Adjudicat el 
manteniment 
d’equips de 
l’hospital Arnau

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ L’hospital Arnau de 
Vilanova va adjudicar ahir 
diversos contractes de man-
teniment d’equips sanitaris. 
D’una banda, va tancar el 
contracte de manteniment 
dels equips d’angioradio-
logia a Philips Ibérica per 
302.777,47 euros. També 
va adjudicar el manteni-
ment d’uns acceleradors i el 
software a l’empresa Varian 
Medical per 382.257 euros. 
Finalment, també va acor-
dar la contractació del servei 
dels equips d’endoscòpia per 
168.845,05 euros a Olympus 
Iberia.


