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❘ LLEIDA ❘ L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) ha presentat una al·le-
gació a l’avanç del Pla d’Orde-
nació Urbana Municipal
(POUM), en la qual sol·licita
que el sector deTorreblanca si-
gui classificat com a sòl urba-
nitzable no delimitat, la qual
cosa a la pràctica significaria
frenar-ne el desenvolupament
urbanístic per estalviar-se càr-
regues impositives.Aquesta pe-
tició contrasta amb la inten-
ció anunciada per l’alcalde,Àn-
gel Ros, d’impulsar la creació
del polígon deTorreblanca-Qua-
tre Pilans. L’Incasòl també de-
mana la mateixa classificació
per al SUR19A, la zona d’ex-
pansió prevista entre Balàfia i
el Secà de Sant Pere, mentre
queAcciona Inmobiliaria sol·li-
cita el contrari, que es continuï

considerant la zona com a sòl
urbanitzable delimitat, tal com
està previst ara al tenir ja do-
cumentació aprovada. La pri-
mera tinenta d’alcalde, Marta
Camps, va dir que estudiaran
les propostes.

Una altra al·legació proposa
incorporar una zona de pine-
des comunals de Sucs a la Ron-
daVerda i una altra d’Ipcena,
augmentar les zones, continu-
ïtat del carril bici actual, crea-

ció de més pàrquings dissuasius
i ús del parc públic a les Basses.
Tal com va avançar aquest di-
ari, el Col·legi d’Arquitectes
també va presentar al·legaci-
ons. Les de CiU proposen in-
corporar dins dels objectius es-
tratègics del POUM facilitar
l’accés a l’habitatge, dotar de
qualitat de vida i accés als ser-
veis tots els nuclis del munici-
pi i protegir la vida tradicional
de l’Horta, així com suggeri-
ments sobre connexions viàri-
es, zones verdes i sòl no urba-
nitzable.

En total, l’avanç del POUM
ha rebut 24 al·legacions, de les
quals només 7 es refereixen es-
trictament a aquest pla. Està
prevista una comissió d’Urba-
nisme de la Generalitat al març
per aprovar-lo.

L’Incasòl no vol desenvolupar
més el polígon deTorreblanca
També el sector d’expansió de Balàfia cap al Secà
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proposen ampliar la

Ronda Verda, més carril

bici i pàrquings dissuasius

Tres ancians i un
nadó d’unmes,
greus per grip

SALUTEPIDÈMIES

❘ LLEIDA ❘ L’epidèmia de grip ja
està arribant al seu punt àl-
gid i aquesta setmana s’han
registrat a Lleida quatre ca-
sos greus, tres pacients ma-
jors de setanta anys i un na-
dó d’un mes, amb la qual co-
sa sumen un total de cinc des
de l’inici de l’epidèmia, enca-
ra que el primer malalt greu
que va ingressar a l’Arnau fa
dos setmanes ja ha estat do-
nat d’alta. El cap d’Epidemi-
ologia de la regió sanitària,
Pere Godoy, va explicar que
malgrat que alguns d’aquests
malalts encara estan a l’UCI,
tots evolucionen favorable-
ment.Així mateix, va mati-
sar que en el cas dels adults
tenien tots patologies prèvi-
es i va destacar també que
només un dels afectats esta-
va vacunat, per la qual cosa
va recordar la importància de
fer-ho, especialment en
aquells col·lectius de més risc
com són els ancians.

Godoy va confirmar que la
variant del virus que predo-

mina és la de H3N2, sobre la
qual la vacuna no és tan efec-
tiva com s’esperava.

Així mateix, va destacar
que l’activitat ha augmentat
moltíssim aquesta setmana,
amb 346 casos per cada
100.000 habitants enfront els

240 de la setmana passada.
Ha explicat també que pro-
bablement la incidència aug-
mentarà la setmana que ve
però que després ja anirà a la
baixa.Va recordar que el grup
més afectat és el dels menors
de quinze anys.

Unió no preveu represàlies de CDC per la plantada

❘ LLEIDA ❘ El president de la intercomarcal d’Unió, Miquel Pa-
dilla, va insistir ahir que a Lleida no hi ha cap problema en
les relacions amb Convergència, i es va mostrar convençut
que CDC no els passarà factura per la seua plantada a la pre-
sentació pública de Postius com a alcaldable (vegeu SEGRE
d’ahir) motivada per les diferències a nivell nacional.

Ros es compromet a reparar camins a Sucs

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde i candidat del PSC a l’alcaldia, Àngel Ros,
va afirmar ahir que Sucs i Raimat són exemples de la cultu-
ra de l’esforç.Va recordar les actuacions previstes en els mu-
nicipis com l’ampliació de l’escola bressol de Sucs i va afe-
gir que els seus reptes immediats són la reparació de camins
i la renovació de la xarxa de clavegueram.

Denunciats per pintar grafitis

❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana va denunciar ahir dos joves per
suposadament pintar grafitis a dos parets dels carrers Gover-
nador Montcada i Bisbe Messeguer.

Persegueix un xòfer ebri que va fugir després d’un xoc

❘ LLEIDA ❘ La Policia Local va detenir dimecres passat un con-
ductor que va donar positiu a la prova d’alcoholèmia (0,96
mg/l) després de veure’s implicat en un accident a la Ll-11
a l’altura de la rotonda de l’Estudi General. El xòfer va fugir
del lloc però l’altre conductor implicat el va perseguir fins
a l’avingudaAlcaldeAreny. La Policia Local va arrestar di-
mecres un altre conductor que va ser sorprès conduint sen-
se carnet al carrer Comtes d’Urgell.

Detingut per agredir la seua exparella en ple carrer

❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana va detenir ahir de matinada un
home de nacionalitat algeriana acusat d’agredir la seua ex-
parella a la plaça Ramon Berenguer IV a les 3.45 hores. Els
agents que van anar al lloc van trobar la víctima amb fe-
rides a la cara, i a escassos metres el presumpte agressor. La
dona va explicar a la patrulla que la seua exparella l’havia
agredit, per la qual cosa l’home va ser detingut.
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La grip afecta 346 de cada
100.000 habitants, 100 més
que la setmana passada.

Altres assistents a la reunió
van indicar que aquesta es va
celebrar davant els “rumors”
que han circulat durant les úl-
times setmanes sobre possibles
pactes amb altres forces per a
les municipals a Lleida ciutat.
De fet, s’han mantingut reu-
nions amb formacions comMo-
viment d’Esquerres (MES), el
Comú i fins i tot ICV, encara
que no s’ha tancat cap acord.
Vega va ser elegit alcaldable del
partit a la Paeria l’abril del
2013, en una disputada vota-
ció dels militants locals, ja que
va superar per només tres vots
(36 davant 33) el seu contrin-
cant, Miquel Castellà.Actual-

ment, Esquerra Republicana,
encara que és la segona força
al Parlament, no compta amb
representació a la Paeria, igual
que ICV.

La fragmentació de les for-
ces més a l’esquerra del PSC
a Lleida ciutat ha portat que en
els últims mesos s’hagin obert
converses per intentar buscar
pactes. La CUP, que impulsa la
Crida per Lleida, es manté al
marge després de descartar una
confluència amb el Comú i Po-
dem, la formació liderada a ni-
vell estatal per Pablo Iglesias,
que finalment ha renunciat a
presentar-se després de trencar
amb el Comú.

ERC de Lleida supedita els
pactes a ser Vega l’alcaldable
Enunaassemblea local celebradaahir a lanit ||Davantels contactes
que el partit manté amb diverses formacions, ICV inclosa
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❘LLEIDA ❘ L’assemblea local d’ERC
a Lleida va deixar clar ahir que
qualsevol possible pacte pas-
sa per mantenir el número u de
la llista i que aquest ha de ser
CarlesVega, elegit alcaldable fa
gairebé dos anys. El mateixVe-
ga va admetre a la sortida de la
reunió que estan negociant amb
diversos partits i entitats que
no va precisar, però va desta-
car que després de l’assemblea
se sent“més reforçat” en la idea
que el partit creu en la seua
candidatura.

En aquest sentit, va assegu-
rar que una de les qüestions que
van quedar clares a l’assemblea
és que ERC“ha de fer-se valer
i no pactar a qualsevol preu”.

“Que s’explorin totes les pos-
sibilitats no menyscaba la força
del cap de llista”, va detallar,
i va afirmar estar segur de te-
nir “tot el suport del partit, tant
de la secció local com de la fe-
deració regional”. “Penso que
sóc el candidat idoni d’ERC i
em sento amb força”, va con-
cloure.

Militants d’ERC durant l’assemblea.
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“Que s’explorin totes

les possibilitats no

menyscaba la força del

cap de llista”, diu Vega


