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LLEIDA

URBANISME MOBILITAT

POLÈMICA

El Col·legi d’Arquitectes proposa
implantar un tramvia a Lleida

Larrosa i ICV
veuen uns cartells
del Mercat del Pla
poc encertats

Hauria d’enllaçar amb els autobusos i trens regionals que van als pobles propers ||
Amb l’objectiu d’aconseguir un model de ciutat més sostenible
SEGRE

C.IBARS

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Arquitectes
de Lleida proposa que el nou Pla
d’Ordenació
Urbanística
(POUM) inclogui la planificació
de la implantació d’un tramvia
urbà. Per aquesta raó, insta el
consistori a incloure en l’avanç
del POUM aquesta previsió. La
idea és que hi hagués línies de
tramvia que delimitarien la corona exterior de la ciutat actuant com a ferrocarril urbà.
Així mateix, segons va explicar el president de l’entitat,Víctor Pérez Pallarés, podria connectar tant amb parades d’autobusos com amb l’estació de trens
per enllaçar també amb poblacions properes.Aquesta proposta té per objectiu fomentar la
mobilitat sostenible a la ciutat
i el seu entorn.
En aquest sentit, el Col·legi
d’Arquitectes proposa també
que es recuperin els aparcaments
del camp de futbol i del pavelló
de Barris Nord amb un sistema
de park & ride, de manera que
els conductors puguin estacionar els vehicles en zones ben
connectades amb el transport
públic, que ara són les línies
d’autobusos urbans, encara que
segons Pérez Pallarés seria possible plantejar en un futur una
connexió de transport intermodal entre trens de rodalies, tramvies i autobusos. D’aquesta manera, s’aconseguiria desconges-

Demana estudiar si
és viable destinar
plusvàlues al
Barri Antic

Imatge d’arxiu de l’exposició del POUM.

LES CLAUS

Mobilitat sostenible. Moltes de les propostes dels arquitectes van
en la línia d’apostar per un model de ciutat sostenible. Proposen per
exemple, un programa de dinàmiques d’acció típic de les smart cities (ciutats intel·ligents).

Centre històric. En la seua aposta per la dinamització del centre
històric, els arquitectes reivindiquen que les actuacions a la zona es
portin a terme amb la perspectiva de conservació del teixit històric
de la ciutat al voltant del turó de la Seu Vella.
tionar el trànsit de la ciutat. Entre altres propostes al POUM,
els arquitectes plantegen prolongar la variant sud en comptes de la L11, de manera que ar-

ribi fins a Onze de Setembre perquè pugui actuar com a ronda
exterior a la part sud-oest de la
ciutat i millorar-ne el traçat actual.

■ El Col·legi d’Arquitectes considera necessari
portar a terme un estudi
de viabilitat econòmica
per constatar si les plusvàlues del terra urbanitzable dels sectors en creixement de la ciutat de
Lleida poden ser suficients
per actuar com a font de
revalorització per executar actuacions al centre
històric.
“Cal fer un estudi per
determinar si els costos
d’urbanització es podran
compensar considerant la
perspectiva de preus de la
ciutat a mitjà termini”, va
explicar el president de
l’entitat,Víctor Pérez Pallarés.
D’altra banda, també
aposten per la dinamització del Barri Antic, millorant aquells equipaments
públics i privats d’àmbit
municipal, local i supramunicipal que funcionen
com a eixos estructurals
de la vida i activitat a la
zona.

Diuen: “Per Nadal, qui
res no estrena res no val”
❘ LLEIDA ❘ Uns cartells promocionals de l’outlet del Mercat
del Pla amb l’eslògan “Per
Nadal, qui res no estrena res
no val”, penjats al mercat i la
pista de gel de Sant Joan, van
aixecar ahir polèmica i van
ser criticats tant per ICV com
per l’edil deTurisme de la Paeria, Fèlix Larrosa.
L’alcaldable d’ICV a la Paeria, Eduard Baches, va exigir
la retirada immediata dels cartells al considerar que
“menysprea la gran quantitat
de famílies lleidatanes que no
podran tenir ni la casa a una
temperatura adequada al no
poder costejar-ho (la calefacció)”.
“Ens preocupa pensar fins
a quin punt estan desconnectats de la realitat social lleidatana els responsables
d’aquesta campanya. Les persones som valuoses pel que
som, no pel que tenim”, va
remarcar. Per la seua part, Larrosa veu desafortunat el cartell. En el seu compte deTwitter va escriure que “hi ha els
refranys populars que han
quedat fora de lloc tenint en
compte les circumstàncies que
pateix la ciutadania i que ja
no poden ser un eslògan”. En
un altre tuit va afirmar que
“al matí m’he dirigit a l’empresa promotora del Mercat
del Pla demanant-li que reconsideri l’eslògan de la seua
campanya de Nadal”.

LLEONARD DELSHAMS

REPRESENTACIÓ AJUNTAMENT

Majoria d’UGT, amb 20
delegats en les eleccions
sindicals a la Paeria
Tot i que perd la seua hegemonia a la junta
❘ LLEIDA ❘ Ahir es van celebrar les
eleccions sindicals a la Paeria,
en què UGT va obtenir una àmplia majoria amb 20 representants sobre un total de 36, entre
junta de personal i comitè d’empresa. No obstant, va perdre la
majoria absoluta en la junta de
personal.Així, dels seus 23 membres, 10 pertanyen a UGT, 5 a
CCOO, 2 a CSIF, 3 a USTEC, 1
a CGT i 2 a SPPMCAT (Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya), un sindicat de la Guàrdia Urbana que
es presentava per primera vegada a les eleccions.
S’ha de destacar que UGT
perd dos delegats i CCOO un,
en relació amb les últimes eleccions, del 2010.Aquests tres de-

legats aniran a parar a
SSPMCAT i CGT, que encara
que tenia participació en el comitè d’empresa entra per primera vegada en la junta de personal.
Respecte al comitè d’empresa, UGT va obtenir també 10 delegats, CCOO, 2 i CGT, 1 d’un
total de 13. En aquest cas,
CCOO va perdre un representant, mentre que UGT el va

PARTICIPACIÓ

Les eleccions sindicals
d’ahir van registrar una
participació del 63,65%,
amb un total de 972 vots

Treballadors de la Paeria votant ahir en les eleccions sindicals.

guanyar.Val a destacar que durant la jornada d’ahir es va registrar una participació del
63,65%, ja que van votar un total de 972 treballadors dels
1.527 cridats a les urnes, entre
funcionaris i laborals.
La regidora de Recursos Hu-

mans, Sara Mestres, va voler destacar que el procés va transcórrer sense incidents rellevants.
Durant la presentació dels resultats, els representants a l’ajuntament d’UGT van voler felicitar tant SSPMCAT com CGT per
obtenir per primera vegada re-

presentació a la junta de personal.Així mateix, van manifestar la satisfacció amb els resultats obtinguts pel seu sindicat.
Per la seua part, els dos portaveus de SSPMCAT també es van
mostrar satisfets pels resultats
aconseguits.

