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El nou pla
d’habitatge vol evitar
els desnonaments

HABITATGE

❘ BARCELONA ❘ La Generalitat ac-
tualitzarà el Pacte Nacional
de l’Habitatge per adaptar-lo
a la situació actual. S’hi in-
clourà com a nou repte evi-
tar els desnonaments, se su-
primirà l’expropiació forçosa
de pisos, s’elaborarà un cens
d’habitatges buits i s’introdu-
iran noves fórmules d’adqui-
sició de l’habitatge com la
compra diferida.

Elsmusulmans
resen al pàrquing
del Barris Nord

RELIGIÓ

❘ LLEIDA ❘ La comunitat musul-
mana del carrer del Nord va
portar a terme ahir l’oració
de divendres —la més impor-
tant de la setmana per als mu-
sulmans— sota la marquesi-
na del Barris Nord. Habitual-
ment, ho fan al Pavelló Blau
dels Camps Elisis, però ara
està ocupat per la Fira. La res-
ta d’oracions de la setmana
les fan sota el pont de Prín-
cep deViana.

E.H.
❘ LLEIDA ❘ La comissió municipal
d’Urbanisme donarà via lliure
dilluns als documents inicials
del procés de redacció del nou
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Lleida (POUM,
antic PGM). Es tracta de l’inici
d’un procés que ha de culminar
amb l’aprovació definitiva del
pla el 2015. La tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Marta Camps, va
indicar que el nou POUM, a di-
ferència de l’anterior, no serà
expansiu en l’àmbit residenci-
al, ja que encara queden força
sectors per desenvolupar. “Es
tractarà més d’optimitzar el sòl
previst, perquè s’ajusti a la de-
manda i potenciar l’habitatge
protegit, i només hi haurà ex-
pansió on es consideri necessa-
ri”, va assenyalar.També es po-
tenciarà la rehabilitació dels bar-
ris tradicionals. En canvi, Camps
va indicar que es potenciarà el
sòl terciari, en especial l’àmbit
comercial, que per la normati-

Arrenca el nou pla urbanístic i
la cessió del solar de lamesquita
Es limitarà el creixement residencial i es potenciarà el sòl per a usos comercials ||
Qualsevol confessió podrà optar al terreny del polígon
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va actual ha anat quedant for-
ça “dispers” i que es “repen-
sarà i resituarà”, va explicar la
regidora.

Paral·lelament, es posarà en
marxa el procés de participació
ciutadana, que inclourà tallers
i taules de participació, així com
la creació d’un consell assessor

urbanístic amb quinze represen-
tants de la societat civil de re-
conegut prestigi. Prèviament, ja
s’havia aprovat encarregar es-
tudis a la Universitat de Lleida
(UdL) de cara a la redacció del
pla, que anirà a càrrec, majori-
tàriament, dels tècnics de la ca-
sa. El pressupost destinat per

a tot el procés és de 619.828 eu-
ros.

Solar per a la mesquita
La comissió també aprovarà

dilluns l’inici del procediment
negociat per a la cessió del so-
lar situat al polígon industrial
del Segre, al carrer Josep Baró
iTravé 111, per a la construcció
de la mesquita. Es tracta del ma-
teix solar que ja va ser tret a
licitació al juny. Llavors, la lici-
tació va quedar deserta al no
complir l’única entitat presen-
tada,Aloumma, amb els requi-
sits fixats.Ara, torna a sortir a
licitació en les mateixes condi-
cions que en el concurs anteri-
or i obert a totes les confessions
religioses, de manera que, si s’hi
presenten, podria acabar aco-
llint una església protestant o
una sinagoga jueva, en lloc d’una
mesquita. La cessió del terreny
és per un termini de 25 anys
amb un cànon anual de 7.956
euros més IVA.

NouPOUM. Està previst que la Paeria l’aprovi inicialment el 2014 i
que la Generalitat el ratifiqui el 2015 perquè pugui entrar en vigor.
Adaptarà el planejament urbanístic a la nova realitat social i econò-
mica de la ciutat, molt diferent de la que hi havia el 1995, i també als
canvis normatius que s’han anat produint. L’expansió en l’àmbit resi-
dencial serà molt limitada, però es preveu potenciar el sòl comercial
per superar la dispersió actual.

Mesquita.Torna a sortir a licitació el solar del polígon del Segre per
a la construcció d’un temple. El procés està obert a totes les confes-
sions i les condicions són les mateixes que en el concurs anterior, que
va quedar desert. La previsió de l’ajuntament és que l’adjudicació pu-
gui portar-se a terme al novembre. L’associació amb més números de
ser l’adjudicatària és Aloumma.


