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El nou pla urbanístic arrenca quan
l’actual té milers de pisos pendents

Fernández i
Lloveras, proclamats
candidats a rector

Convenis amb la UdL per diagnosticar les necessitats de creixement per al 2015-2030
MAGDALENA ALTISENT

S.E.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha iniciat els
tràmits per a la redacció del pròxim pla d’ordenació urbanística
municipal, que planificarà les
necessitats de creixement de la
ciutat fins al 2030 i ha d’estar en
vigor el 2015. No obstant, encara queda pendent de desenvolupar part del sòl urbanitzable
previst en l’actual pla del 1999,
que va ser “expansiu” i va dissenyar una Lleida per a 144.000
habitants amb terreny per edi-

FERROCARRIL

Avaria d’un AVE de
la línia de Madrid
a Barcelona

MENYS EXPANSIÓ

Nou pla d’ordenació
urbanística municipal
“raonablement
conservador”
ficar 18.226 pisos, la majoria
dels quals no s’han construït. La
tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Marta Camps, va reconèixer que
queda sòl per fer-hi habitatges
“fins més enllà del 2015”. L’alcalde, Àngel Ros, ho va atribuir
a la crisi i va afegir que el nou
pla serà “raonablement més conservador”. No obstant, va destacar que també haurà de preveure terreny “perquè fins al
2030 hi haurà períodes de creixement econòmic”.Va detallar
que alguns dels àmbits ja programats que s’hauran de desenvolupar seran l’àrea industrial
de Torreblanca-Quatre Pilans,
l’àrea residencial estratègica, les

L’alcalde i el rector van firmar convenis per al diagnòstic de les necessitats urbanístiques de Lleida.

Basses, el pla de l’estació i Gardeny, així com planificar “escoles, centres de salut, vials i equipaments”.
L’alcalde i el rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas,
van firmar ahir set convenis per
encarregar a especialistes de la
UdL estudis demogràfics, econòmics, socials, urbanístics i una
diagnosi específica de l’Horta,
que seran els treballs previs a la
redacció del pla. Els estudis estaran acabats en un màxim de
12 mesos i després se n’encarregaran d’altres sobre mobilitat,
paisatge i riscos, entre altres coses. Així mateix, a la tardor
s’aprovarà un pla de participa-

POLÍTICA CiU

Joan Ramon Zaballos
s’oposa a ubicar un centre
de culte al solar del polígon
❘ LLEIDA ❘ L’alcaldable de CiU a la
Paeria, Joan Ramon Zaballos,
s’oposa a la decisió del govern
municipal d’ubicar un centre de
culte al solar del polígon del Segre on abans estava previst traslladar la mesquita del carrer del
Nord. “El lloc no és el més idoni per ubicar-hi un equipament
religiós i la molèstia seria recíproca: dels fidels amb les indústries i de les indústries amb els
fidels”, va afirmar després de reunir-se amb un grup d’empresaris del polígon. Zaballos es va
comprometre a treballar perquè
la parcel·la “continuï descongestionant la zona de camions i no
creï un problema a les empreses
on no n’hi havia, imposant una
activitat incompatible amb els
usos industrials de la zona”.Així mateix, va proposar buscar

❘ LLEIDA ❘ La junta electoral va
proclamar ahir els catedràtics
Roberto Fernández i Jaume
Lloveras com a candidats a
rector de cara a les eleccions
que se celebraran el 3 de
maig. La proclamació és provisional, ja que entre els dies
11 i 14 s’hi poden presentar
impugnacions. El dia 26 començarà la campanya electoral.

Joan Ramon Zaballos.

“el consens més ampli possible
entre les forces amb representació a la Paeria, el col·lectiu musulmà i els veïns de la zona on
es pugui ubicar l’oratori” que
substitueixi la mesquita del carrer del Nord, que està clausurada.

ció ciutadana, en què les xarxes
socials tindran un paper destacat.
El coordinador de Planificació i Habitatge, Joan Blanch, va
assenyalar que els primers treballs seran una prospecció de-

mogràfica (quantitat i tipologia de nous habitants), un diagnòstic social territorial (relacions amb l’entorn) i una memòria social (quina demanda hi ha
de pisos lliures o per a col·lectius determinats).

❘ LLEIDA ❘ L’AVE que surt de
Madrid a les 18.30 hores en
direcció a Barcelona, que no
té parada a Lleida, va tindre
ahir una avaria mecànica a
l’altura de Calataiud. Els trescents passatgers van haver
d’esperar una hora fins que
van ser transbordats a un altre tren. La companyia ferroviària assegura que tornarà
als viatgers l’import total del
bitllet.

