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La Fecom demanarà que el nou pla
urbanístic redueixi sòl comercial

Recurs del
Govern a la
llei d’horaris

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
PAERIA

E.H./S.E.

❘ LLEIDA ❘ La Federació de Comerç
de Lleida preveu presentar al·legacions a l’avanç del nou pla urbanístic de Lleida (POUM) per
al període 2015-30 per reclamar una reducció del sòl disponible per a equipaments comercials. “Ara s’ha vist que en l’anterior pla hi havia un excés de
sòl residencial i no s’ha arribat
a les previsions que hi havia. El
creixement de superfície comercial també es va calcular amb
aquesta projecció i volem veure si és possible reduir-lo”, va
plantejar la secretària general
de la Fecom, Maria RosaArmengol, la qual dimecres va participar juntament amb una vintena de comerciants en una visita guiada per conèixer el nou
POUM.
El pla general ara vigent preveia 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 exposició pública, preveu un augment molt limitat del sòl residencial i també reclassifica 164
hectàrees destinades a aquest
ús per reduir el seu desenvolupament urbanístic, davant de les
escasses perspectives que hi ha
per construir-hi.
La Fecom sempre s’ha mostrat reticent al creixement comercial, en especial si es fa amb

❘ MADRID ❘ El Consell de Ministres ha acordat interposar un
recurs d’inconstitucionalitat
contra diversos articles de la
llei catalana d’horaris comercials per ser més restrictiva
que la normativa estatal.
Qüestiona el màxim d’hores
setmanals d’obertura (la Generalitat 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 Govern demana al TC suspendre la norma mentre resol el
litigi.

ENTITATS

Col·laboració
comercial entre
Lleida i Girona
Sopar dels comerciants de Cappont. En el marc de la campanya de promoció Compra al barri i relaxa’t.

grans superfícies als afores de la
ciutat. Altres comerciants consultats que també van participar en la visita de dimecres van
valorar en general de forma positiva el plantejament de l’avanç,
sobretot el fre al creixement urbanístic, però van reclamar que
no oblidi els barris. “Volen prioritzar 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.

Cinc nous comerços obren al Centre
Històric, amb ajuts municipals
■ 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 Paeria per fomentar la implantació d’activitats econòmiques al barri. Ahir es va inaugurar la fleca Les coques
de Cavallers i ben aviat obriran una cafeteria, un local de

INVESTIGACIÓ EQUIPAMENTS

degustació de vi, un de restauració de mobles així com
un de pírcings.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ Pimec Lleida, Girona i Catalunya Central han
acordat en una jornada estratègica de cooperació celebrada a Manresa aprofitar la connectivitat del territori per generar un fons comú de propostes per revitalitzar les associacions de comerciants i
emprendre accions dinamitzadores. L’objectiu de la trobada, en la qual va participar
el president de l’entitat a la
província, Manel Llaràs, és
intercanviar experiències i
potenciar el comerç de proximitat.

URBANISME VIA PÚBLICA
ÒSCAR MIRÓN

La Paeria cedeix a la UdL el solar
per al segon edifici biomèdic
❘ 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 biomèdica, al costat de l’Arnau de Vilanova. L’alcalde, Àngel Ros, i
el rector de la UdL, Roberto Fernandez, van rubricar la cessió i
la continuació de les obres està
pendent de concretar el finançament.Acabar i equipar l’edifici 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 demanar-los, el rector va reiterar
que estan “trucant a totes les
portes que hem de trucar”. “Les
expectatives són bones i no tindrem problemes a construir
l’edifici en un termini raonable”,
va assenyalar.
Per la seua part, Ros va des-

HERMÍNIA SIRVENT

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

Urbanització del tram d’Estudi
General al campus de Cappont
L’alcalde, firmant la cessió del solar davant de la mirada del rector.

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

nández va subratllar que “el futur de Lleida no passa únicament pel sector agroalimentari,
sinó també pel sector del coneixement”.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va iniciar
ahir la urbanització del tram
de 6.000 m² de l’avinguda Estudi General entre Jaume II i
Pere de Cabrera que ara era utilitzat com a pàrquing provisional. Per compensar, la Paeria
habilitarà un aparcament de 50

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

