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Aprovat l’avançament del POUM de Lleida

• Defineix els criteris generals del plantejament urbanístic de la ciutat dels pròxims 15 anys

E

l Ple Municipal de
l’Ajuntament de Lleida del 3 d’octubre va
aprovar l’avançament del
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que defineix els criteris generals del
plantejament de la ciutat
per als pròxims 15 anys.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va destacar que “el
POUM orienta Lleida cap a
un model de ciutat capital
en equipaments, en serveis
i en oportunitats tant per
al desenvolupament de les
persones com per al desenvolupament econòmic” i va
subratllar que “el pla plasma un model d’integració
del món urbà i el món rural,
i aposta per la qualitat de
vida i la cohesió social”.

El POUM proposa un creixement urbanístic sostenible per a la ciutat. © H. Sirvent

L’Escola de Belles
Arts acull l’exposició
de l’avanç del POUM,
també consultable al
web de la Paeria

Fins al 15 de gener l’avanç del POUM és exposat
a l’Escola Municipal de Belles Arts –la mostra consta
de 36 panells informatius–
i al web www.paeria.cat
per tal que els ciutadans
es puguin informar i fer les

corresponents propostes,
observacions i al•legacions
al projecte presentat. El nou
POUM dóna molta importància al Centre Històric i al
creixement sostenible, sense gairebé zones d’expansió
residencial noves. •••

Adequació d’un solar del camp del Segre

• El terreny s’utilitzarà per a activitats complementàries del club de futbol de Cappont

L

’Ajuntament de Lleida ha
asfaltat el solar adjacent
al camp de l’Atlètic Segre.
És una parcel•la situada entre
l’avinguda Barcelona i el carrer
Riu Ebre, que té una superfície de
2.600 metres quadrats i que es farà
servir com a zona per a activitats
complementàries del club. També
es construeix un nou col·lector i

embornals per connectar-los amb
la xarxa de clavegueram, i s’ha millorat el talús lateral, que dóna al
costat del carrer Riu Ebre.
L’actuació, que té un pressupost
d’uns 50.000 euros, forma part de
les inversions que habitualment fa
l’Ajuntament a les instal·lacions esportives municipals. •••

El solar és al costat del camp de futbol. © H. S.
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