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A Lleida ciutat, contribuiran a
recuperar el sector plans com el
nou POUM, que es preveu que
entri en vigor a partir del 2015.

En aquestes darreres setma-
nes s’han donat a conèixer pú-
blicament les línies mestres del
pla, que planteja impulsar el cen-
tre històric, crear una ronda ver-
da i condicionar més sòl indus-
trial. Com a novetat, relaciona
el desenvolupament de zones
residencials a la perifèria amb
la inversió privada en el nucli
antic per tal de recuperar-lo.
D’aquesta manera, s’obre la por-
ta a edificar fins a 8.000 habitat-
ges en les àrees d’expansió, sem-
pre que els seus promotors con-
tribueixin a rehabilitar la part
més degradada del barri antic.

En total es preveuen enllestir
fins a un màxim de 46.878 ha-
bitatges, 40.657 dels quals ja es-
tan previstos al pla actualment
en vigor. D’altra banda, plante-
ja millorar la connexió entre
l’Eix Comercial i la resta del
Centre Històric mitjançant un
sistema de vials troncals que per-
metrà el pas de vehicles tot i que
prioritzarà el pas dels vianants.
L’eix aniria per darrere de la ca-
tedral i es perllongaria al carrer
del Canyeret.

El nou pla aspira a una Llei-
da més verda, amb la creació
d’una ronda d’uns 16 quilòme-
tres per a vianants i ciclistes que
connectarà la Mitjana, elsAigua-
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Millorade15
accessos als
barris i espais
■A l’espera d’aprovar i exe-
cutar el pla, Lleida millorarà
enguany uns 15 espais i ac-
cessos als barris tot invertint
uns 860.000 euros, tal com
es va anunciar recentment.

Les actuacions contemplen
ampliar i reformar places amb
jocs infantils, condicionar els

Localitats com
Cervera també

tramiten el seu pla

accessos o millorar els enllu-
menats als barris de Pardin-
yes, Secà, Cappont, Bordeta,
Balàfia, Llívia, Mariola, Ma-
graners, centre i Raimat.

molls de Rufea i Gardeny. I es-
bossa una nova qualificació del
sòl,“d’entorn agrícola”, que fo-
menta activitats de ramaderia i
agricultura associades al produc-
te de proximitat.

Un altre àmbit d’actuació, l’in-
dustrial, contempla 787 noves
hectàrees, mantenint el polígon
deTorreblanca i ampliant el Se-
gre en 84 hectàrees fins aAlco-
letge. La Paeria confia tenir llest
el pla a final d’any perquè el
pròxim govern el pugui aprovar.

Altres localitats, com Cerve-
ra, també estan tramitant el nou
pla urbanístic, que projecta el
creixement urbà en un horitzó
de 20 anys. Contempla crear
4.260 nous habitatges, per aten-
dre 6.700 habitants més.

Construcció i reformesUrbanisme i formació

Els treballadors
lleidatans
guanyenun
centre formatiu
■ Els treballadors de la cons-
trucció lleidatans disposen
d’un nou espai formatiu. El
passat dia 6 obria portes el
centre de la Coell, emplaçat
al complex de la Caparrella.
Allí s’impartiran cursos tant
per a joves que s’inicien com
per a professionals en actiu o
aturats o gent que requereix
formació ocupacional.

De fet, el primer curs ja
està en marxa, orientat als
autònoms i treballadors del
sector de la fusta. Es tracta
d’un curs d’Autocad de 40
hores en què s’impartiran no-
cions bàsiques per crear de
manera professional plànols
i presentacions i per conèixer
detalladament el procés per
mesurar en els plànols de pro-
jectes d’edificació i obra ci-
vil.

A més, el centre de la Ca-
parrella permet obtenir cer-
tificats de professionalitat dels
col·lectius de treballadors sen-
se qualificació acadèmica
però amb experiència labo-
ral.Aquests són gestionats per
la Fundació Laboral de la
Construcció, que arreu de
l’Estat ha format 6.500 ope-
raris per obtenir l’acredita-
ció.

Electricitat i electrònica,
edificació i obra civil i ener-
gia i aigua són els cursos que
han tingut més bona acolli-
da, apunta la fundació, que
pot acreditar ja 99 títols de
13 famílies professionals.


