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■ Cinc comerços obriran en
les pròximes setmanes al
Centre Històric, en el marc
del Districte Mercat del Pla
i gràcies a les ajudes de la Pa-
eria per fomentar la implan-
tació d’activitats econòmi-
ques al barri.Ahir es va in-
augurar la fleca Les coques
de Cavallers i ben aviat obri-
ran una cafeteria, un local de

degustació de vi, un de res-
tauració de mobles així com
un de pírcings.

Sopar dels comerciants de Cappont. En el marc de la campanya de promoció Compra al barri i relaxa’t.

PAERIA

E.H./S.E.
❘ LLEIDA ❘ La Federació de Comerç
de Lleida preveu presentar al·le-
gacions a l’avanç del nou pla ur-
banístic de Lleida (POUM) per
al període 2015-30 per recla-
mar una reducció del sòl dispo-
nible per a equipaments comer-
cials. “Ara s’ha vist que en l’an-
terior pla hi havia un excés de
sòl residencial i no s’ha arribat
a les previsions que hi havia. El
creixement de superfície comer-
cial també es va calcular amb
aquesta projecció i volem veu-
re si és possible reduir-lo”, va
plantejar la secretària general
de la Fecom,Maria RosaArmen-
gol, la qual dimecres va partici-
par juntament amb una vinte-
na de comerciants en una visi-
ta guiada per conèixer el nou
POUM.

El pla general ara vigent pre-
veia arribar el 2015 a 179.000
habitants, un creixement que
s’ha demostrat excessivament
optimista. Per això, l’avanç del
nou POUM, que ara està en ex-
posició pública, preveu un aug-
ment molt limitat del sòl resi-
dencial i també reclassifica 164
hectàrees destinades a aquest
ús per reduir el seu desenvolu-
pament urbanístic, davant de les
escasses perspectives que hi ha
per construir-hi.

La Fecom sempre s’ha mos-
trat reticent al creixement co-
mercial, en especial si es fa amb

La Fecomdemanarà que el noupla
urbanístic redueixi sòl comercial
Igual que es limita el creixement de sectors residencials després de l’expansiu pla
anterior || Al·legacions a l’avanç del nou POUM, ara en exposició pública
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grans superfícies als afores de la
ciutat.Altres comerciants con-
sultats que també van partici-
par en la visita de dimecres van
valorar en general de forma po-
sitiva el plantejament de l’avanç,
sobretot el fre al creixement ur-
banístic, però van reclamar que
no oblidi els barris. “Volen pri-
oritzar el Centre Històric i em
sembla molt bé, però a Lleida
hi ha també altres barris i cada
un té les seues necessitats”, va
plantejar una comercianta de
Balàfia.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va formalitzar
ahir la cessió per 50 anys a la
Universitat de Lleida del solar
de l’avinguda Pinyana en el qual
hi ha a mig construir el segon
edifici d’investigació biomèdi-
ca, al costat de l’Arnau deVi-
lanova. L’alcalde, Àngel Ros, i
el rector de la UdL,Roberto Fer-
nandez, van rubricar la cessió i
la continuació de les obres està
pendent de concretar el finan-
çament.Acabar i equipar l’edi-
fici té un cost de 7 milions i la
UE n’ha concedit a la UdL 3,5
de fons Feder, però la institució
ha d’aportar l’altre 50%. Per de-
manar-los, el rector va reiterar
que estan “trucant a totes les
portes que hem de trucar”.“Les
expectatives són bones i no tin-
drem problemes a construir
l’edifici en un termini raonable”,
va assenyalar.

Per la seua part, Ros va des-

La Paeria cedeix a la UdL el solar
per al segon edifici biomèdic
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L’alcalde, firmant la cessió del solar davant de la mirada del rector.

HERMÍNIA SIRVENT

tacar “el treball conjunt de
l’ajuntament i la UdL per tirar
endavant projectes docents i
d’investigació que contribuei-
xin al progrés de la ciutat” i Fer-

nández va subratllar que “el fu-
tur de Lleida no passa única-
ment pel sector agroalimentari,
sinó també pel sector del conei-
xement”.
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ÒSCAR MIRÓN

El tram de l’avinguda Estudi General que serà urbanitzat.

Urbanització del tram d’Estudi
General al campus de Cappont
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va iniciar
ahir la urbanització del tram
de 6.000 m² de l’avinguda Es-
tudi General entre Jaume II i
Pere de Cabrera que ara era uti-
litzat com a pàrquing provisi-
onal. Per compensar, la Paeria
habilitarà un aparcament de 50

places en un solar pròxim. El
pressupost és de 300.000 € i
els treballs els executaAigües
de Lleida. La primera tinenta
d’alcalde, Marta Camps, va
destacar que aquesta actuació
completa la millora de l’avin-
guda des de la Ll-11.

Recurs del
Govern a la
llei d’horaris

COMERÇ

❘MADRID ❘ El Consell de Minis-
tres ha acordat interposar un
recurs d’inconstitucionalitat
contra diversos articles de la
llei catalana d’horaris comer-
cials per ser més restrictiva
que la normativa estatal.
Qüestiona el màxim d’hores
setmanals d’obertura (la Ge-
neralitat en fixa 72 i l’Estat,
90), la llibertat horària per a
botigues d’autoservei que
l’Estat vol ampliar a les de
300 m² i els criteris per tal de
ser municipi turístic. El Go-
vern demana al TC suspen-
dre la norma mentre resol el
litigi.

Col·laboració
comercial entre
Lleida i Girona

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ Pimec Lleida, Giro-
na i Catalunya Central han
acordat en una jornada estra-
tègica de cooperació celebra-
da aManresa aprofitar la con-
nectivitat del territori per ge-
nerar un fons comú de pro-
postes per revitalitzar les as-
sociacions de comerciants i
emprendre accions dinamit-
zadores. L’objectiu de la tro-
bada, en la qual va participar
el president de l’entitat a la
província, Manel Llaràs, és
intercanviar experiències i
potenciar el comerç de pro-
ximitat.

Cincnous comerçosobrenal Centre
Històric, ambajutsmunicipals

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


