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RosplanejaunaLleidaambmenys
‘totxo’ imésverdapera l’any2030
La proposta de nouPOUM recula quant a requalificació de sòls i intenta complertar les rondes viàries

SALVADORMIRET(ACN). LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha pre-
sentat aquest dijous l’avanç del
POUM de la ciutat, document
que substiturirà l’anterior del
1995 i que haurà d’entrar en vi-
gor a partir del 2015, amb una
vigència de 15 anys. A grans
trets, l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha assegurat que es tracta
d’unpla“moltambiciós” ihade-
fensat que intenta resoldre as-
signatures pendents com ara el
Centre Històric.

Els principals objectius del
documentpassenperassegurar
uncreixement“ordenat,progra-
mat i sostenible” de la ciutat els
pròxims anys; acabar la conne-
xiódelsbarrisde laciutatambla
xarxa urbana; assegurar la qua-
litat de vida dels ciutadans pel
que fa a l’habitatge, mobilitat,
accés als serveis i l’espai públic;
assegurar el creixement econò-
mic a partir de quatre àrees -
agrícola, comercial, industrial i
delconeixement- ; i integrar l’es-
pai urbàamb l’Horta i els espais
verds de la ciutat.

L’avançdelPOUMpreveuper
Lleida una projecciómàxima de
creixementdefinsa179.000ha-
bitantspelspròxims15anys.Ara
la ciutat en té prop de 140.000.
En l’àmbit residencial, el pla no
plantejagranscreixementssino
queapostamésperuna la reha-
bilitació i optimització especial-
ment del Centre Històric i dels
nuclisanticsdelsbarrisde laciu-
tat. El document preveu un po-
tencial de creixement residen-
cialde46.800habitatgesfinsel
2030, tot i que 40.000 dels
quals jaestanprevistosalplane-
jament actual. Així mateix, per
alssectorsdedesenvolupament
residencial el nou pla d’ordena-
cióurbanísticadeLleidaobre les
portes a un patró més flexible,
amb usos mixtes de caràcter
complementari al residencial.

El nou pla preveu mantenir,
tot i no estar inclòs en l’actual
POUM, el polígon deTorreblan-
ca -703 hectàrees- com a sòl
pel desenvolupament de noves
activitats econòmiquesproduc-
tives, amb caràcter prioritari i

La voluntat de l’equip de govern municipal és poder tenir enllestida la redacció del pla d’ordenació urbanística
abans de final d’any. Segons Àngel Ros, la previsió és que el Ple municipal de setembre doni llum verd a l’Avanç
del POUM, un cop finalitzat el procés de participació ciutadana oberta a col·lectius, entitats i veïns. Un cop
aprovat l’avançament del document s’iniciarà un període de 45 dies d’exposició pública. Tot i això, l’aprovació
del document l’haurà de fer el pròxim govern municipal elegit al 2015, fet que Ros considera “d’ètica política”.
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L’avançdelPla proposa treu-
re fins a8.000habitatges en
zona urbanitzable amb la
qualificaciódedelimitat-unes
164hectàrees- iconvertir-los
ennodelimitat, condicionant
així el seu desenvolupament
i la seva posada al mercat al
fet que el promotor privat
contribueixi a desenvolupar,
a canvi, actuacions de reha-
bilitació al Centre Històric.
S’estableix un nova política
d’inversió al Centre Històric
basada en l’aportació, com-
pensació o càrregues de les
operacionsurbanístiques.Ai-
xí, l’aposta pel Centre Histò-

ric passaper la rehabilitació i
també per fer-lo accessible
als vehicles rodats. El docu-
ment també planteja la crea-
ciód’unaconnexióentre l’Eix

Comercial i la resta del Cen-
treHistòricmitjançantunsis-
tema de vials troncals que
permetrà el pas de vehicles
tot i que prioritzarà la xarxa
peravianants.Enaquestsen-
tit, el POUMproposa la crea-
ció d’un nou eix viari per dar-
rerade laCatedral i laprolon-
gaciódel carrerdelCanyeret.

La ‘requalificació’ de les
164 hectàrees suposarà una
rebaixade l’IBIpelsseuspro-
pietaris, la qual cosa tindrà
també un impacte en els in-
gressos de la Paeria. Ros vol
compensar-hoambles inver-
sions al Centre Històric.

La presentació, ahir, del POUM
als mitjans de comunicació

Inversió ‘obligada’alCentreHistòric

d’abats territorial amb una part
de no delimitat, en funció de les
previsions del període. També
plantejaampliarelpolígonElSe-
gre en 84 hectàrees, estenent-
lo fins al límit d’Alcoletge. Així
mateix, el Pla Especial de Gar-
deny s’integra al POUM.

El pla preveu la introducció
d’una nova tipologia de sòl
“d’entorn agrícola” que fona-
menta les activitats associades
al món agrari de proximitat i in-
trodueix el concepte de parc
agrari. El document vol regular
la construcció a l’Horta autorit-
zant-lasempreiquanestiguivin-
culada a l’activitat agrícola.

També dóna al Segre el pro-
tagonisme paisatgístic i d’eix
troncal que té ja que potencia
l’eixdel riucreantunarondaver-
dad’entre16 i18quilòmetresde
longitud que resseguirà i con-
nectaràel riu, lesbanquetes i les
zones verdes urbanes. Serà un
vial peravianants i bicicletes.El
POUMplanifica també la conti-
nuaciód’OnzedeSetembre fins
a la prolongació de l’Ll-11, re-
força l’estructura de rondes de
la ciutat i preveu el desenvolu-
pament i consolidació dels sec-
tors de les Basses i l’Estació.

Ciutat de 179.000
habitants l’any 2030
És la projecció màxima
de població, segons un
estudi fet per la UdL

‘Ronda verda’ a
partir de l’eix del riu
Introdueix també una

nova tipologia de sòl, el
‘d’entorn agrícola’ per
afegir-hi més valor

Onze de Setembre
fins el Camp Escolar
Preveu tancar diverses
rondes, com aquesta
que vorejarà Gardeny


