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EDUCACIÓ

La Paeria estudia un tramvia pel
tram de ferrocarril de la ciutat

Selecció de
directors de
62 centres

Incorpora en el Pla d’Ordenació Urbanística la idea del Col·legi d’Arquitectes ||
També un enllaç ferroviari amb l’aeroport per Torrefarrera i Rosselló
AJUNTAMENT DE LLEIDA

Ros anuncia un
“lobby’ per influir
en corredors
ferroviaris”

S.E.

❘ LLEIDA ❘ Fruit del procés d’al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
2015-2030, la Paeria ha incorporat per al seu estudi algunes
propostes rebudes que han generat 24 nous elements. El coordinador de planificació urbanística, Joan Blanch, va destacar
la proposta del Col·legi d’Arquitectes de compatilizar una futura xarxa territorial de trens tramvia amb la xarxa ferroviària urbana, la qual cosa es traduiria
en la circulació de tramvies al
tram urbà de les vies del ferrocarril convencional, en les quals
plantegen habilitar diversos baixadors, un a Balàfia, per exemple. Una altra de les seues propostes acceptades és establir una
connexió viària i ferroviària de
Lleida amb l’aeroport d’Alguaire passant perTorrefarrera i Rosselló, en lloc de perAlpicat com
proposava un pla anterior.
Blanch va remarcar que estudiaran la viabilitat d’aquestes
dos idees, igual que altres propostes ciutadanes com regular
usos temporals en terrenys pendents d’edificació o vincular el
desenvolupament de sectors
d’expansió de la ciutat al finançament de vials, places i equipaments del Centre Històric.També incorporar elements d’interès mediambiental en la xarxa
de camins de la Ronda Verda

Ros, anunciant la creació del ‘lobby’.

(per exemple les pinedes comunals de Sucs o Serra Llarga), ampliar el carril bici i adequar pàrquings dissuasius a les entrades
de la ciutat.
El ple va aprovar l’avanç del
POUM a l’octubre i el termini
d’exposició pública va acabar el
desembre. A més, la Paeria ha
dut a terme 22 explicacions del
pla a 252 entitats i 679 persones. L’edil d’Urbanisme, Fèlix
Larrosa, va indicar que ara crearan cinc tallers per demanar
suggeriments sobre mobilitat i
infraestructures; promoció econòmica, industrial, comercial i

turístics; territori i desenvolupament urbà; medi ambient i sostenibilitat; i habitatge, cohesió
social i qualitat de vida.
El consistori també està redactant les intervencions al BarriAntic i solucions urbanístiques
per a parcel·lacions residencials
disperses.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

■ L’alcalde, Àngel Ros, va
anunciar ahir que la Paeria impulsa la creació
d’“un lobby per influir en
el desenvolupament de les
comunicacions i corredors
ferroviaris que tinguin incidència a Lleida, i en particular el corredor mediterrani”. “És essencial per
a la competitivitat del sector agroalimentari”, va
subratllar.
L’ajuntament ja ha enviat cartes a la delegació
de la Generalitat, la Diputació, la Cambra de Comerç i col·legis professionals proposant-los la constitució d’un grup de treball
per “reivindicar i proposar iniciatives en aquest i
altres projectes”. Ros va
reiterar que ja estan “preparant el planejament urbanístic de l’extensió del
polígon El Segre cap a Alcoletge i la primera fase
del de Torreblanca”, en
concret 16 hectàrees de les
dos-centes que formen
aquella fase.

POLÍTICA MUNICIPAL

Ros afronta el ple d’avui
“tranquil”i diu que
respondrà les preguntes
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Àngel Ros, va
afirmar ahir que afronta “tranquil de consciència” el ple extraordinari d’avui sobre la investigació de la FiscaliaAnticorrupció i l’Oficina Antifrau, arran de denúncies d’irregularitats presentades per l’exprimera tinent d’alcalde Marta
Camps, destituïda fa un mes.
Ros es va limitar a dir que en la
sessió plenària contestarà totes
les qüestions que li plantegin els
grups de l’oposició (CiU i PP)
i fins i tot va reconèixer que algunes ja les hi van remetre per
escrit, de manera que, segons va
dir, resultarà més fàcil donar-los
resposta. En canvi, tot apunta
que Camps, que ara és només
una regidora rasa, no té previst
intervenir en el ple.
Tant CiU com PP reclamaran

en el ple informació completa
de la documentació requerida
perAnticorrupció iAntifrau, així com aclariments respecte a
diferents declaracions de
Camps. Només CiU ha anunciat més d’un centenar de pregun-

DOCUMENTS

CiU i PP demanen
informació sobre la
documentació requerida
per Antifrau i Anticorrupció
tes.
La setmana passada, l’alcalde ja va informar l’oposició i
partits sense representació municipal, però no els va entregar
documentació.

❘ LLEIDA ❘Arranca la selecció de
directors de 53 escoles, un
institut, 6 Zones Escolars Rurals i 2 centres d’adults. S’hi
poden presentar candidats
fins al dia 27 i els valoraran
5 representants de l’administració, un del consell escolar
i 3 docents. Si no hi ha candidats, l’administració nomenarà el director. UGT veu “un
pas enrere” en aquesta “autonomia vigilada”.
D’altra banda, Ramona
Barrufet, diputada de CiU, va
defensar els informes mèdics
d’alumnes de P-3 i va avançar que el pròxim curs hi haurà 3.700 places menys a Infantil, 2.125 més a Primària
i 5.090 a ESO.

SUBVENCIONS

Més de 830.000
euros en
ajuts socials
❘ LLEIDA ❘ La comissió de Serveis Personals va aprovar ahir
la convocatòria de subvencions per a aquest any, per un
global de 834.542,61 euros.
Aquesta inversió en projectes de caràcter social repercutirà, entre altres aspectes,
en ajuts a projectes de prevenció de situacions de risc
de la infantesa o d’atenció a
discapacitats, iniciatives a favor de les persones grans, mesures d’atenció social i projectes de cooperació i igualtat de gènere.
L’import total també inclou
219.014 euros destinats a microcrèdits per a dones i
150.000 per a joves.

MARIOLA

Polèmica per les
declaracions de
García Albiol
❘ LLEIDA ❘ L’associació cultural
gitana de Lleida denuncia les
declaracions de l’alcalde de
Badalona, Xavier García Albiol (PP), quan va afirmar que
s’havia de netejar la Mariola d’una minoria que venia
a robar i delinquir. El portaveu de l’associació, Antonio
Salazar, va assegurar que els
gitanos del barri se senten
molt ofesos i va lamentar que
les paraules del polític són un
“atac als intents d’integració,
a les tradicions i a la cultura
gitana”. La regidora de barri
de la Mariola, Sara Mestres,
va assegurar que “no es pot
estigmatitzar les persones
d’aquesta manera”.

