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LLEIDA

Els ortodoxos busquen diners per
reformar la vella comissaria
www.segre.com/lleida
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Detingut per abusar d’una lleidatana
en una falsa entrevista de feina
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URBANISME EQUIPAMENTS

La Paeria ordena demolir l’edifici de la Wonder
en 72 hores davant de la seua ruïna imminent
El saqueig continu de l’antiga discoteca provoca risc per a les persones, segons els tècnics municipals ||
L’immoble està en mans d’una entitat bancària que serà multada si incompleix l’ordre
ITMAR FABREGAT

L’ajuntament ja va dictar una
ordre prèvia el 8 de setembre en
la qual ordenava prendre les mesures necessàries per impedir
l’accés a l’edifici, així com retirar les peces amb risc de despreniment. No obstant, la immobiliària va presentar al·legacions
reclamant la paralització de l’expedient, adduint que encara no
havien fet efectiva l’assumpció
de la propietat i no podien actuar. L’ajuntament les va desestimar i davant de la contínua degradació que pateix l’edifici, ja
que no ha cessat el seu desmantellament, ha dictat aquesta nova ordre.Veïns d’aquesta part de
l’Horta havien denunciat la de-

E. HERRERO

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida
va dictar ahir una ordre en la
qual ordena la demolició immediata per ruïna imminent del que
queda de les instal·lacions de
l’antiga discoteca Wonder, que
fa diverses setmanes està sent
completament saquejada per
vendre’n els materials com a ferralla.
El decret concedeix un termini de 72 hores per donar compliment a aquesta ordre, encara
que no començarà a comptar
fins que els propietaris de l’edifici no la rebin, la qual cosa podria demorar-se fins dilluns.
La discoteca, situada a la partida Pla de Gensana, al costat de
la N-II, va passar a mans d’una
entitat financera (BBVA), primer, i d’una de les seues filials
immobiliàries (Anida), després,
a través d’una execució hipotecària al juliol.
La decisió arriba després que
una nova inspecció a càrrec dels
tècnics municipals verifiqués dijous a la nit el mal estat de les
instal·lacions, que tenen fins i
tot el sostre enfonsat, i el risc que
comporten per a la seguretat de
les persones i de l’entorn. Per
aquest motiu, com va informar
ahir aquest diari, es va tancar
l’entrada al recinte. L’ordre municipal també insta els seus amos
a mantenir vigilada la zona, per
evitar l’accés de les persones que
intenten desvalisar l’edifici i que,
fins ara, hi han campat a plaer.
En cas que l’empresa no compleixi amb aquest ultimàtum, la
Paeria preveu aplicar sancions
per obligar-la a fer-ho.

VIGILÀNCIA

L’ajuntament també
insta la propietat a vigilar
les instal·lacions per
impedir-ne el saqueig

Un agent de la Urbana vigila l’accés a les instal·lacions de la vella Wonder, totalment desmantellades.
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Imatge de la façana de la discoteca l’any 2008, quan va tancar breument abans de la seua última etapa.

gradació sense control d’aquest
complex.
La discoteca Wonder va deixar de funcionar definitivament
a començaments de l’any passat, però la seua època daurada
com a referent del lleure nocturn de Lleida i com una de les
discoteques més grans de l’Estat ja feia temps que havia passat. L’establiment va nàixer el
1973 com Jockers i va viure els
seus millors anys a la dècada dels
80 sota el nom de Wonderful i
als 90 fins a principis de la dècada passada, ja sota el nom de
Wonder.

PAERIA PLE

PARTICIPACIÓ

Aprovat l’avançament del nou pla general urbanístic
Via lliure al canvi de l’ordenança de civisme per evitar la criminalització de la pobresa

Comissió sobre
privatització de
serveis públics

❘ LLEIDA ❘ A més del debat sobiranista (vegeu la pàgina 5), el ple
de la Paeria també va aprovar
ahir l’avanç del nou pla urbanístic per als pròxims 15 anys, amb
l’abstenció de CiU i PP. L’alcalde, Àngel Ros, va lamentar que
“l’agenda política faci que passi desapercebuda una qüestió tan
important” i va indicar que el
POUM “orienta Lleida cap a un
model de ciutat capital de serveis i per al desenvolupament
econòmic i busca la integració
del món urbà i rural”.A més, va

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va anunciar ahir
que ha aprovat en un decret
la constitució de la comissió
de seguiment de l’audiència
pública sobre privatització de
serveis, com demanaven les
entitats participants. Serà presidida per la tinenta d’alcalde Marta Camps i celebrarà
la sessió inicial el dia 21.
Comptarà amb representants
de les entitats participants i
dels que van intervenir en
l’audiència.

ressaltar l’ampli programa de
participació ciutadana, que es
completarà amb una exposició
a l’escola de BellesArts a partir
del dia 15. La regidora d’Urbanisme, Marta Camps, va destacar també la importància que es
dóna al Centre Històric i al creixement sostenible, sense gairebé zones d’expansió residencial
noves. El ple va aprovar també
inicialment la modificació de
l’ordenança de civisme perquè
“mai no es relacioni la falta de
civisme amb la pobresa”, va afir-

mar Ros. El PP hi va votar a favor, davant del compromís d’acceptar les seues al·legacions per
perseguir la mendicitat de menors o discapacitats, mentre que
CiU es va abstenir, a l’espera de

SOSTENIBILITAT

La Paeria destaca que el
nou POUM aposta per no
crear noves zones
d’expansió residencial

presentar les seues al·legacions.
Com va publicar SEGRE, aquest
canvi permetrà que la situació
de necessitat social sigui considerada atenuant i se substitueixen sancions per atenció social. Finalment, es van aprovar mocions en suport de la fruita de
Lleida, per la solidaritat amb
l’Alzheimer i per preveure un
pla d’actuació a les muralles de
la Seu Vella, però el PSC en va
rebutjar una altra sobre reclassificació professional a la Guàrdia Urbana.

