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El PSC preveu presentar llistes blanques a les
municipals però estudia ambquinamarca

POLÍTICAPARTITS

El PSC va fer ahir una reunió de càrrecs municipals.

❘ LLEIDA ❘ El PSC preveu optar de
nou per presentar llistes blan-
ques a les pròximes eleccions
municipals de l’any que ve, pe-
rò encara no ha decidit si opta-
ran per mantenir la marca de
Progrés Municipal o per altres
fórmules, van confirmar ahir el
president del partit, Àngel Ros,
la secretària d’organització,As-
sumpta Escarp, i el de política
municipal,Antoni Fogué.“Hem
de veure si serà amb aquesta
marca o amb d’altres, però d’al-

guna manera els independents
pel progrés continuaran exis-
tint”, va indicar Ros, que va
plantejar també que cal veure
l’encaix del Moviment Catalu-
nya, un corrent crític del qual
forma part. “Espero que molts
companys puguin fer llistes vin-
culades al PSC per sumar a l’es-
querra”, va assenyalar. “L’im-
portant és atendre les inquietuds
de cada territori i veure quina
és l’alternativa més flexible pos-
sible dins dels valors socialistes”,

va afegir Escarp. “És difícil tro-
bar una solució única per a tots,
cal trobar solucions coherents
amb els postulats del PSC i amb
la realitat del territori”, va opi-
nar Fogué.

El PSC va celebrar ahir una
reunió de càrrecs municipals pre-
paratòria de les municipals. Ros
va reclamar que “no es desvir-
tuïn” amb temes“que res tenen
a veure amb la gestió munici-
pal” i va criticar un possible
avanç electoral.

LLEONARD DELSHAMS

Unestudi del noupla urbanístic preveu
protegir el paisatge urbà en carrers singulars
Document inicial d’actualització del catàleg de patrimoni que amplia de 160 a 200 els elements reconeguts
|| Elimina la protecció arquitectònica d’alguns edificis moderns i n’incorpora d’altres

URBANISMEARQUITECTURA

E. HERRERO
❘ LLEIDA ❘ L’avanç del nou pla ur-
banístic municipal, que es tro-
ba en exposició pública, incor-
pora un document que actualit-
za el catàleg d’elements d’inte-
rès historicoartístic i arquitec-
tònic de Lleida, una tasca pen-
dent des de fa anys, ja que l’ac-
tual catàleg es va dissenyar el
1982.

L’informe, que no és defini-
tiu, proposa com a principal no-
vetat ampliar la protecció al pai-
satge urbà incloent al catàleg un
bon nombre dels carrers i pla-
ces més emblemàtiques del cen-
tre de la ciutat. Són la Banque-
ta, Boters, Cavallers, Tallada,
Major, la Palma, Sant Martí, Por-
taferrissa, Carme, Magdalena,
Sant Antoni, rambla Ferran i
rambla d’Aragó, així com les pla-
ces de la Catedral, Sant Joan,

Sant Llorenç, l’Ereta i Sant Fran-
cesc (aquesta última ja estava
inclosa en l’anterior catàleg).

Una altra de les novetats és
que s’eliminen de la llista alguns
dels edificis més moderns fins
ara protegits, com el del Govern
Militar (data del 1963), la Cam-
bra de Comerç (1958), l’Audi-
tori (1995), la plaça del Clot
(1991), els col·legis Joan Mara-
gall (1982), Joan XXIII (1984),

Joc de la Bola (1985) i Cervan-
tes (1992), el Col·legi d’Apare-
lladors (1985), els jutjats del Ca-
nyeret (1990), el local social de
Butsènit (1992) i l’EOI (1995),
entre altres. En canvi, se n’in-
corporen d’altres com el Camp
d’Esports, la comissaria de la
Guàrdia Civil i diversos blocs i
edificis particulars.

En conjunt, l’informe amplia
el nombre d’elements protegits,

que passen de 160 a 200, apro-
ximadament.

Òbviament, la proposta man-
té també tots els edificis de ma-
jor relleu històric i arquitectò-
nic, com la SeuVella, la Suda, el
Castell dels Templers, l’IEI, la
Paeria o les esglésies de Sant
Llorenç i Sant Martí, per citar
només alguns dels més relle-
vants, i també altres de menys
coneguts però d’importància,

com l’antiga església de Sant Ruf
o el Molí de Cervià –que estan
en un estat ruïnós–. La llista és
àmplia i inclou molts altres ele-
ments d’interès ja protegits fins
ara, com els Camps Elisis, les ca-
sernes de Gardeny, el Teatre
Principal, la Canadenca, l’Es-
corxador, l’antic Banc d’Espa-
nya o la Diputació, entre molts
més.

Fonts municipals van indicar

ahir que aquest document és
una proposta tècnica inicial ela-
borada per experts a partir d’un
conveni amb el Col·legi d’Ar-
quitectes i la Universitat de Llei-
da, però que necessita encara
una actualització per tenir la
versió definitiva.

Abans, s’obrirà al debat per-
què experts, com arquitectes i
historiadors, puguin fer aporta-
cions.

Manifestació final contra l’ens
sanitari el 29 de novembre
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L’agressor neonazi afirma al jutge
que“hauria seguit apunyalant”
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NODEFINITIU

La Paeria va assenyalar ahir

que el document encara ha

de ser modificat i s’obrirà al

debat abans d’aprovar-lo
A l’esquerra, la comissaria de la Guàrdia Civil, inclosa al nou document, i a la dreta el vell GovernMilitar, que no ho està.

Patrimoni històric
❚ Els principals elements del patri-
moni lleidatà, com la Seu Vella, la
Suda, la Paeria, les esglésies de
Sant Llorenç i Sant Martí, les mura-
lles, el Castell dels Templers, l’IEI i
la Catedral Nova no falten en
aquest exhaustiu inventari.

Carrers singulars
❚ Una de les principals incorpora-
cions és la catalogació des del
punt de vista paisatgístic de bona
part de carrers i places del Centre
Històric, com Major, Boters, Cava-
llers, Sant Joan, l’Ereta o la Ban-
queta, entre moltes altres.

LESCLAUS

Canvis
❚ Desapareixen del llistat edificis
més moderns que estaven catalo-
gats o inventariats com el de la
Cambra de Comerç, el Govern Mi-
litar, la plaça del Clot, l’Auditori,
l’edifici de Sanitat o el col·legi Joc
de la Bola.

Esborrany
❚ La Paeria no dóna per definitiu el
document i preveu elaborar-ne
una versió definitiva que obrirà al
debat amb especialistes com ar-
quitectes i historiadors, abans de
l’aprovació definitiva del nou pla
urbanístic municipal.
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