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Obres a l’església romànica de Sant
Martí per evitar-hi despreniments

El preu dels pisos
va baixar un
3,6% en el
primer trimestre

Arran d’una ordre municipal dictada després que caiguessin pedres de la façana
LLEONARD DELSHAMS

S.E.

❘ LLEIDA ❘ La parròquia de Sant
Martí ha iniciat la rehabilitació de l’exterior de l’església antiga, després que a començaments d’abril es produïssin despreniments de pedres de la façana, a causa d’un fort xàfec que
fins i tot va obligar la Guàrdia
Urbana a precintar la zona per
seguretat, tal com va publicar
aquest diari.
Tècnics de l’àrea municipal
d’Urbanisme van inspeccionar
aquest temple romànic, que forma part del Catàleg i Inventari
d’Elements d’Interès Historicoartístic iArquitectònic, i van determinar llavors que era necessari “el repicat de les àrees de
revestiment en estat deficient”,
així com la “restitució de les exigències bàsiques de seguretat i
qualitat del sistema envoltant
de l’edifici”.
El departament de disciplina
urbanística de la Paeria va ordenar a mitjans d’abril a la parròquia emprendre la rehabilita-

ció de les zones deteriorades de
la vella església de Sant Martí i
li va donar un mes de termini
per iniciar-les.
La parròquia ha posat fil a
l’agulla i ahir diversos operaris
repicaven la façana principal del
temple, amb l’ajuda d’una plataforma elevadora, per retirar
tota la pedra susceptible de caure a la via pública.

Sant Llorenç
La de Sant Martí no és l’única església romànica de la capital que necessita reparacions.
Tal com ja va anunciar el grup
municipal de CiU, presentarà en
el ple de demà una moció que
reclamarà a l’ajuntament impulsar un pla per garantir-ne la conservació i restauració, amb la
implicació de totes les administracions amb competències en
cultura i patrimoni. A més, demana una partida dins del pressupost municipal per dur a terme actuacions urgents en aquesta església.

LABORAL NORMATIVA

L’Oficina del síndic Ribó,
avui a Pardinyes
Dos operaris treballant ahir a la façana de l’església.

ECONOMIA EQUIPAMENTS

La Paeria insta a la jubilació La Paeria va donar 63.000 €
d’urbans als seixanta anys més a la Llotja, segons el PP
❘ LLEIDA ❘ El grup municipal del
PSC presentarà al ple de la Paeria de demà una moció per demanar al Govern central avançar l’edat de jubilació de la
Guàrdia Urbana als 60 anys,
mentre que en l’actualitat és als
65.
La moció prosperarà, ja que
el PSC compta amb majoria absoluta a l’ajuntament.
La tinenta d’alcalde responsable de Seguretat, Sara Mestres, va argumentar que altres

policies locals europees i els
Bombers ja tenen establerta la
jubilació els seixanta.
De fet, una plataforma sindical està impulsant aquesta reclamació a tot l’Estat.
El PSC també presentarà una
altra moció a favor del turisme
a la capital del Segrià i una altra més per denunciar el “greuge comparatiu en els preus dels
bitllets d’autobús per enllaçar
la ciutat de Lleida amb Barcelona”.

❘ LLEIDA ❘ El preu dels pisos a
Lleida va baixar el primer trimestre d’aquest any un 3,6%
respecte als últims tres mesos
de l’any passat, més que la
mitjana del -0,5% del conjunt
de Catalunya, segons el ministeri de Foment. El preu per
metre quadrat a Lleida es va
situar en 985,5 euros el primer trimestre i la variació interanual és del -6,2% (-5,4%,
la mitjana catalana). L’índex
general de preus d’habitatge
en el global de l’Estat va registrar al primer trimestre del
2014 un descens del 0,5%
respecte al trimestre anterior. Així mateix, la taxa estatal de variació interanual va
ser del -3,5%.

❘ LLEIDA ❘ El portaveu del PP a la
Paeria, JoanVilella, va denunciar ahir que l’ajuntament “va
haver d’aportar l’any passat
63.000 € més del que tenia previst per donar liquiditat i fer
viable el manteniment de la
Llotja”.
Va afegir que en total l’aportació del consistori el 2013 a
aquest equipament va ser de
1.258.000 €, cosa que mostra
que la Llotja està mal gestionada, és un pou sense fons i

una autèntica ruïna per a la
Paeria i els ciutadans.Va afirmar que en tres anys l’aportació a la Llotja ha sigut de
2.578.000 € i va criticar que
“mentre paguem l’IBI més car
d’Espanya, la Paeria es dedica
a injectar diners a empreses
municipals com l’EMU i equipaments com la Llotja, que són
deficitaris”. Reclama que “en
lloc de col·locar (a la Llotja) els
seus amics, busqui solucions
per evitar aquesta sagnia”.

❘ LLEIDA ❘ L’equip del Síndic de
Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, atendrà avui queixes
ciutadanes al centre cívic de
Pardinyes. Per concertar cita s’ha de trucar al 900 124
124 o enviar un correu a sindic@sindic.cat.

Neteja intensiva de
l’entorn de l’Eix Comercial
❘ LLEIDA ❘ Operaris municipals
van iniciar ahir el tercer sector del Fem dissabte al teu
barri al Centre Històric, centrat a l’entorn de l’Eix Comercial.

Presenten el POUM als
col·legis professionals
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va presentar ahir l’avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal a representants dels
col·legis professionals.

