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Bricomart ha invertit 11,5 
milions en el gran magatzem
Obre avui les portes al públic i té gairebé un centenar de 
treballadors || El 90% d’ells són de Lleida i voltants

COMERÇ GRANS SUPERFÍCIES

Directius, autoritats i treballadors, ahir durant l’acte d’inauguració del magatzem.

AMADO FORROLLA

S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ La multinacional fran-
cesa Bricomart va obrir ahir 
al polígon Neoparc el seu ter-
cer magatzem de productes de 
la construcció a Catalunya en 
què ha invertit 11,5 milions 
d’euros. L’establiment, que 
obre avui al públic, disposa de 
7.800 metres quadrats de sala 
de vendes, cosa que el conver-
teix en el més gran de la ciutat, 
a més d’un espai per a càrrega 
i descàrrega i un aparcament 

amb quatre-centes places. La 
majoria dels vora cent treba-
lladors (el 90%) són residents 
i naturals de Lleida i rodalies i 
compten amb un contracte in-
definit. El director general de 
Bricomart Espanya, Antonio 
Bullido, va assenyalar que el 
fet de buscar treballadors au-
tòctons per al seu magatzem 
és “una aposta pel treball de 
qualitat i per invertir i millorar 
l’economia i el teixit industrial 
de Lleida i el seu territori”. Ai-

xí mateix, va recalcar que part 
dels seus 20.000 productes en 
estoc estan subministrats per 
“més de 100 proveïdors cata-
lans, dels quals més d’una vin-
tena són de Lleida”.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Desenvolupament integral 
de l’alumne, projecte al 
col·legi Camps Elisis
L’arquitectura és l’eix d’aprenentatge

EDUCACIÓ INNOVACIÓ

Els alumnes de P4, els ‘exploradors’, amb la tenda de campanya i els prismàtics que han construït.

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ El col·legi Camps Elisis 
va presentar ahir el projecte 
educatiu que duu a terme amb el 
Col·legi d’Arquitectes, denomi-
nat Arquiescola, que s’emmarca 
en el programa Magnet i té com 
a objectiu atansar l’arquitectu-
ra a les aules, per convertir-la 
en l’eix vertebrador de l’ense-
nyament. A la pràctica, segons 
va explicar el director del cen-
tre, Jordi Porta, “els alumnes 
aprenen per què el col·legi està 
construït d’una manera, per què 
en algunes finestres toca el sol, 
per què hi ha cadires més peti-
tes i altres de grans i treballen 
l’entorn i l’hàbitat dels esqui-
mals, els indis, els exploradors 
i els picapedres construint, per 

exemple, cases de fang”. Porta 
va subratllar que “en els últims 
anys, hem progressat cap a la 
innovació buscant el desenvo-
lupament integral del nen” i va 
destacar que “Magnet és un 
pas més per a una escola d’un 
barri amb una falta d’oferta 
educativa”. 

“Transformació educativa”

El delegat d’Educació, Carles 
Vega, va remarcar que respon a 
un procés de transformació edu-
cativa; la regidora d’Educació, 
Sandra Castro, va dir que és un 
projecte d’una “qualitat inqües-
tionable”; la coordinadora de 
Magnet, Roser Argemí, va lloar 
la formació i el treball que hi ha 
al darrere” i l’arquitecte Lluís de 

MAGDALENA ALTISENT

la Fuente, que cal “educar en la 
construcció”.

Institut de Cappont

D’altra banda, el director dels 
serveis territorials d’Educació, 
Carles Vega, va precisar que 

el grup municipal d’ERC a la 
Paeria es va abstenir en el seu 
dia en el punt d’una moció que 
instava a construir el reivindicat 
institut de Cappont al conside-
rar que primer s’ha d’analitzar 
si és necessari.

Moment de la presentació de la iniciativa de Slow Shop.

LABORAL EMPRESES
M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ Més de 150 comerços 
tancaran avui a les 19.00 ho-
res per demanar una millor 
conciliació laboral i familiar. 
Aquest és l’objectiu de l’enti-
tat Slow Shop Lleida, impul-
sora de l’esdeveniment que ja 
celebra la quarta edició. “La 
majoria de comerços són de 
l’Eix i de la Zona Alta”, va 
explicar la presidenta, An-
na Costa. Maria Rosa Eritja 
i Manel Llaràs, de la Fecom i 
Pimec, respectivament, van 

assegurar que “fa falta una 
nova legislació per a la refor-
ma horària” i les edils Marta 
Gispert i Sandra Castro van 
mostrar el compromís de la 
Paeria en aquest sentit.

Més de 150 comerços tanquen 
avui a les 19.00 per la conciliació

Liciten la plantació d’arbres en diversos carrers

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va treure ahir a licitació la plantació 
d’arbres a diversos carrers per un import de 23.680,14 eu-
ros, IVA inclòs. Les zones en les quals es plantaran seran a 
l’avinguda Miquel Batllori, el carrer Fontanelles i els voltants 
de les escoles Països Catalans i Pardinyes.

El comerç de la Bordeta demana més il·luminació

❘ LLEIDA ❘ L’associació de comerciants de la Bordeta va demanar 
ahir a l’edil de Comerç, Marta Gispert, millorar la il·lumi-
nació dels carrers i reduir la inseguretat.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


