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Arriben els reis Mags a tot Lleida
Lleida TV emetrà la cavalcada, que arribarà a tots els pobles

1,30 €

LLEIDA ❘ 8-9

POUM || La Paeria presenta el 
pla urbanístic per als pròxims 
quinze anys a la ciutat

Comerç || Prioritza un centre 
de 50.000 metres quadrats al 
costat de l’estació ferroviària

Barri Antic || Només es 
podrà construir a la perifèria 
invertint en el Centre Històric

Lleida preveu 18.000 pisos 
al centre i utilitzar la xarxa 
de tren per a un ‘tramvia’ El Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya (TSJC) ha arxivat 
la querella contra la Generalitat 
pels dos agents rurals morts a 
trets per un caçador a Aspa el 
dia 21 de gener del 2017. Les 
famílies de les víctimes i el 
sindicat CCOO acusaven on-
ze càrrecs d’Agricultura per 
falta de mesures de seguretat, 
però el TSJC assenyala que no 
es pot concloure que un aug-
ment d’aquestes, encara que 
són necessàries, hauria evitat 
la tragèdia. 

COMARQUES ❘ 17

El TSJC arxiva la 
querella contra  
la Generalitat 
pels dos rurals 
morts a Aspa 
Diu que no s’haurien 
salvat amb més seguretat

L’Eix Transversal compleix cinc 
anys de la conversió en autovia 
i durant aquest període ha re-
gistrat un increment del trànsit 
del 60 per cent i una dràstica re-
ducció de la sinistralitat, que ha 
passat dels deu morts del 2012 
a vuit en aquest lustre.

L’Eix guanya un 60% 
de trànsit i redueix la 
mortalitat des de la 
conversió en autovia

COMARQUES ❘ 12

L’ajuntament de l’Albagés va de-
nunciar ahir el tancament del 
consultori mèdic quan el CAP 
de les Borges té més demanda i 
el metge que s’ha de desplaçar 
fins a aquesta localitat no pot 
fer-ho, un problema extensible 
a altres municipis.

L’Albagés denuncia 
que es queda sense 
metge durant els 
períodes vacacionals

COMARQUES ❘ 15

LLeOnArd deLSHAMS

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-5

L’acte de suport a 
Junqueras a Lleida.

estació 
renfe

rambla de FerranAv. de Madrid

Av. de València

Pont 
Universitat

Pont 
Vell

Junqueras: “Sóc un home de pau”
El vicepresident cessat apel·la al “dret de representació” per sortir de la presó però el Suprem 
ajorna la decisió, i milers de lleidatans surten al carrer per demanar la seua llibertat
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VOX POPULI

Antia @vntiat
«Parlarem de la vida de la germana menor d’edat de Diana 
Quer però pixelarem la cara d’El Chicle perquè no està 
condemnat.»

Elpidio José Silva @elpidiojsilva
«Avui el Tribunal Suprem ha de deixar en llibertat Junqueras i 
altres presos polítics. És la manera ordenada d’anar resolent 
l’error. No es presenten ni sedició ni rebel·lió.»

Aldgate @aldgateh
«Quan el tren de rodalies torni a arribar tard, quan tardin 
mesos a donar-vos hora a l’hospital o els vostres fills estudiïn 
en barracons, canteu “jo sóc espanyol” i arreglat, figures.»

Manelrunnertremp @ManelrunnerTrem
«Derrota massa abultada per al gran partit del Lleida. 
L’àrbitre, de pena i als rucs i incívics que han saltat al camp (la 
gran majoria no vénen mai) ja els hi val... per culpa seua ens 
pot caure un bon puro... sigui com sigui #Lleidatestimo.»

Marc Ceron @marcceron
«Visca el Lleida, manque perdi!»

«Sóc un home de 
pau que aposta 
pel diàleg. Per 
això, crec que 
he de quedar 
en llibertat»

Oriol Junqueras

Vicepresident cessat del 
Govern i diputat electe

Lleida, l’urbanisme que ve
L’ajuntament de Lleida va presentar ahir el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de cara als pròxims quinze anys, un disseny de l’immediat futur de la 
capital del Segrià que vol ser un full de ruta de com afronta la ciutat els reptes im-
mediats, des de la mobilitat fins a la construcció, el comerç, la indústria i, sobretot 
i abans que res, el benestar i progrés dels habitants. En primer lloc, fa bé la Paeria 
al circumscriure el creixement urbanístic d’habitatges a les àrees ja programades 
i en què hi ha molts plans per edificar, alguns dels quals es van veure frenats per 
la crisi i l’aturada de la construcció. Si es vol promoure noves àrees residencials, 
els impulsors tindran l’obligació d’apostar alhora per la rehabilitació del Centre 
Històric, una de les assignatures pendents d’aprovar. Moltes són les actuacions pro-
mogudes per al nucli antic des que Lleida es va obrir al riu amb la canalització i al 
turó de la Seu amb millores en diversos àmbits. Però no totes les iniciatives preses 
s’han consumat amb èxit i sens dubte la seua integració al cor històric és priorità-
ria i més ara que el Parador aporta un plus de promoció. També resulta lloable que 
el consistori prioritzi el desenvolupament del pla de l’estació a nivell comercial, on 
es preveu una àrea de 50.000 metres quadrats, sense oblidar les grans superfícies 
ja en marxa en la trama urbana. Una ciutat en creixement i amb moltes poblacions 
mitjanes i petites que la tenen com a referència necessita i demanda noves i zones 
de compres més grans de diversos sectors, però sota cap concepte no pot oblidar 
les botigues del centre ni el comerç de proximitat, que estimulen molts sectors 
econòmics, sobretot hostaleria i lleure. Per això és vital que la millora de Ferran 
vagi acompanyada d’aquest complex a l’estació. Un altre tema crucial per al ben-
estar dels ciutadans és la mobilitat, la falta d’aparcament i l’excés de cotxes, que 
aclapara els veïns, i una ciutat moderna necessita un transport públic de primer 
nivell. El projecte presentat ahir per utilitzar les vies del tren perquè un operador 
pugui donar servei de tramvia a tota la ciutat i polígons és una idea ambiciosa que 
sens dubte podria ajudar a fer més sostenible la mobilitat i més confortable i fàcil 
el moviment urbà dels ciutadans. Evidentment del paper a la realitat hi ha un tros 
però és un punt de partida.

EDITORIAL

Paraula de jutge
HE LLEGIT les declaracions del 
magistrat emèrit del Tribunal 
Suprem José Antonio Martín 
Pallín, reconegut com un dels 
millors juristes de la seva ge-
neració. Jurista de renom in-
ternacional, ens regala la seva 
versada opinió patriòtica, dei-
xant en ridícul molts d’aquells 
que assenyalen més de la meitat 
del poble de Catalunya com a 
colpistes sediciosos i violents 
rebels de la legalitat. Assegura 
que el partit del govern espa-
nyol és centralista, autoritari i 
incapaç de dialogar. Afirma que 
la major part de l’opinió públi-
ca, els mitjans de comunicació i 
els polítics dels països democrà-
tics i moderns del món no poden 
comprendre la incapacitat de 
diàleg del Govern central. Ens 
confirma que les eleccions au-
tonòmiques es van celebrar en 
una espècie d’Estat d’Excepció, 
amb candidats a la presó, sense 
base legal, situació impossible 
de trobar en cap dels països de 
la CE. Afirma que si els jutges 
no reflexionen sobre els valors 
de la participació política i la 
llibertat, ens trobem, potser, 
amb una anomalia que deixa 
bocabadat tot el nostre entorn 
polític i que no és altra que el 
President electe, amb un suport 

majoritari del poble, entri a la 
presó, sense que un jutge li con-
cedeixi el permís, per sortir-ne 
i ser elegit. Afegeix que això 
seria incompatible amb l’Estat 
de dret, la separació de poders i 
la Constitució. Tot i que li donés 
permís per sortir i ser investit 
President, l’anomalia continua 
ja que hauria de tornar a la pre-
só. Es pregunta en veu alta per 
què el conflicte jurídic, polític i 
constitucional no es va acabar 
en la suspensió per part del TC 
de les Lleis de Referèndum i la 
de Transitorietat Jurídica. De-
mana que algú doni la cara per 
les sancions penals al govern de 
la Generalitat, que considera 
excessives, ja que no hi ha visos 
de delictes de rebel·lió, sedició, 
ni tan sols de malversació. Ell 
ho atribueix, conciliador, a l’ex-
cés de zel dels seus col·legues, ja 
que altra cosa seria gravíssima. 
Qüestiona la presó preventiva 
i llença una frase demolidora: 
“És com si calgués abjurar de 
les idees per no molestar. So-
na a inquisició” i afegeix: “Si 
converteixen la detenció en un 
espectacle internacional, el con-
flicte actual s’agreujaria i mos-
traria les restes del franquisme.” 
D’acord amb tot. S’han carregat 
la justícia.

PERE AYGUADÉ
DEL QUE SEMBLA I EL QUE ÉS

Cap padrí sense regal
ESTEM EN dies que conviden 
a reflexionar, a mirar en altres 
direccions de les habituals, per 
exemple, als ulls dels nens, de 
les dones maltractades i de la 
nostra gent gran, de tots ells, 
però molt especialment dels 
qui per l’esdevenir de la vida 
es troben sols, bé en hospitals, 
residències o a les seues pròpi-
es cases. Una solitud de la qual 
ningú no sembla adonar-se’n i 
que és més dolorosa en aques-
tes festes.

Unes dates en les quals se-
guint la vella tradició moltes 
famílies es reuneixen al voltant 
de la taula, potser després de 
mesos, anys, de no veure’s, de 
no tenir contacte. Sopars en els 
quals es troba a faltar la pre-
sència dels pares, de familiars 
propers que ja se n’han anat o 
d’aquells que per malaltia o al-
tres causes no poden acompa-
nyar-nos, la qual cosa augmen-
ta el sentiment d’orfandat que 
sentim quan els perdem.

Joaquim Bosch Grau, jutge a 
València i exportaveu de Jutges 
per a la Democràcia, va enviar 
fa unes setmanes un missatge 
des del seu compte de Twitter 
que parteix el cor i que deia el 
següent: “Cada vegada em pas-
sa més, com a jutge de guàrdia, 
trobar-me cadàvers d’ancians 

que fa molts dies que estan 
morts, en avançat estat de des-
composició. No sé si està fallant 
la intervenció social o els llaços 
familiars. Però indica el tipus de 
societat cap al qual ens dirigim.”

Va ser tal l’impacte que va 
tenir la denúncia del jutge que 
immediatament va córrer per la 
xarxa fins a convertir-se en la 
notícia més retuitejada del dia. 
No era per a menys, ja que en-
cara que no hi ha estadístiques 
sobre això, sí que se sap que al 
nostre país viuen sols més de 
dos milions de ciutadans ma-
jors de seixanta-cinc anys, la 
qual cosa, segons aquest jutge, 
es deu al fet “que desenes de mi-
lers d’ells han estat abandonats, 
amb risc potencial de morir si 
no compten amb serveis que 
els atenguin”. No és cap secret 
tampoc que en dates tan asse-
nyalades moltes famílies deixen 
els seus vells aparcats a les sa-
les d’espera dels hospitals o en 
residències. Per aquesta raó vull 
reconèixer públicament la tasca 
que porta a terme l’Associació 
Benèfica Geriàtrica, a través 
de la campanya “Cap persona 
gran sense regals de Nadal”. 
Una campanya en la qual par-
ticipen molts voluntaris i que 
porten als nostres padrins un 
missatge d’esperança.

ROSA VILLACASTÍN
APUNT ALIÈ
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La grip arriba a fase d’epidèmia i 
dispara les atencions a domicili

p. 10
Condemnat a presó per agredir la 
seua parella de 19 anys a Balàfia

p. 11

➜PLANEJAMENT POUM

S.E.
❘ LLEIDA ❘ El nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 
per als pròxims quinze anys 
preveu un creixement de la 
ciutat de 20.000 a 40.000 habi-
tants (la població actual és de 
140.000), la qual cosa generarà 
una demanda d’entre 12.000 
i 18.000 nous habitatges (una 
mitjana de 800 a 1.200 a l’any), 
que projecta al centre urbà, no 
a la perifèria. “L’objectiu és 
la contenció urbana davant la 
dispersió, omplir els buits de la 
ciutat i dotar-la d’equipaments 
i zones verdes per sobre dels es-
tàndards”, va indicar l’alcalde, 
Àngel Ros. 

El director d’Urbanisme, Joan 
Blanch, va detallar que “en l’ac-
tual sòl urbà o urbanitzable, hi 
caben 25.000 nous pisos, el do-
ble dels necessaris, de manera 
que deixarem en stand by les 
àrees de creixement previstes 
a la perifèria”, amb referència 
a algunes zones de la Bordeta, 
els Magraners, Balàfia i Pardin-
yes, entre d’altres, però sí que 
potenciaran l’expansió al nord 
de Gardeny amb el tancament 
d’Onze de Setembre. 

“Els reservem per al futur, 
per quan faltin 10.000 habitat-
ges. Només s’hi permetrà cons-
truir abans si els promotors in-
verteixen també en actuacions 
per recuperar el Barri Antic. Per 
cada metre quadrat que reha-
bilitin o refacin els deixarem 
fer deu metres edificats en zo-
nes d’expansió.” El pla preveu 
la promoció de 1.150 al Centre 
Històric a través de set àrees 
d’innovació social i urbana 
(enderrocar blocs antics i cons-
truir-ne de nous) i nou zones de 
rehabilitacions integrals. 

Per la seua banda, el tinent 
d’alcalde Fèlix Larrosa va des-
tacar que els nous edificis han 
de comptar amb baixos per a 
comerços i pàrquing subterrani. 
A més, el POUM inclou àmbits 
especials d’actuació com el pro-
jecte Mariola 2020 i els plans 
de l’estació i del Turó de la Seu 
Vella, així com actuacions a la 
zona del Seminari, el Principal, 
els carrers Bafart, Botera i al 
darrere de Sant Joan.

La Paeria projecta de 12.000 a 18.000 nous 
habitatges en quinze anys al centre urbà
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal només permetrà construir a la perifèria a promotors que 
inverteixin també en el Barri Antic || Estima un creixement fins als 160.000 o 180.000 habitants

La Paeria planifica el creixement de la ciutat dels pròxims quinze anys.

SEGRE

MAGDALENA ALTISENT

La meitat de les 
famílies no podran 
accedir a un pis  
del mercat lliure

Preveu l’aprovació provisional al juny i remetre el pla a la Generalitat

n Un estudi de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) 
encarregat per a l’elabora-
ció del POUM determina 
que entre un 45 i un 50 per 
cent de les famílies que 
necessitaran un habitat-
ge en els pròxims quinze 
anys no hi podran accedir 
a través del mercat lliure, 
segons va afirmar el di-
rector d’Urbanisme, Joan 
Blanch. Per aquesta raó, 
el pla preveu impulsar 
l’actual borsa d’habitatge 
social, que el 5 per cent 
dels pisosena nous sectors 
urbanitzables siguin pú-
blics i que s’aconsegueixi 
el 40% de pisos socials. 
Així mateix, aposta per 
incentivar normatives 
per promoure que la mei-
tat dels nous habitatges 
projectats es destinin al 
lloguer.

n L’alcalde, Àngel Ros (a la imatge, ahir abans de la presentació), va recordar que el POUM és “el 
resultat del treball de l’àrea d’Urbanisme, vint-i-sis presentacions públiques i vuitanta escrits, dels 
quals s’han estimat vint-i-sis propostes”. Està prevista una comissió extraordinària d’Urbanisme 
al febrer per debatre el pla, es convocarà també el consell assessor urbanístic i se celebrarà un ple 
extraordinari per a l’aprovació provisional al juny. Després, el pla es remetrà a la Generalitat.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

LES CLAUS

Registre de solars
z El pla activa també el registre 
de solars sense edificar a la ciu-
tat. Establirà un termini perquè 
els propietaris hi construeixin i 
es podran subhastar les finques 
si no hi edifiquen.

112 patis verds
z Per a la zona de l’eixampla-
ment de la ciutat (entre el 
Centre Històric, segon Passeig 
de Ronda i part de Pardinyes, 
Cappont i la Bordeta), preveu 
una flexibilització de la norma-
tiva d’edificació. Es podrà reduir 
la superfície de les plantes bai-
xes i l’espai que quedi lliure, de-
dicar-lo a zona verda privada. El 
pla detalla 112 illes en les quals 
proposa “patis verds”, que su-
men 23 hectàrees.

Edificació dispersa
z El document preveu una or-
denació residencial de l’Horta. 
Ha detectat vint-i-nou àmbits 
amb una concentració impor-
tant de vivendes (476 en to-
tal) i ofereix la possibilitat de 
regularitzar-les.
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■PLANEJAMENT POUM

ALTRES DETALLS

HORTA

Activitat agrària i 
‘reciclatge’ d’edificis
■ El pla flexibilitza la normativa 
de construcció a l’Horta i perme-
trà edificar més o menys en fun-
ció de les necessitat de l’activitat 
agrària de l’explotació, no se-
gons la dimensió de la parcel·la. 
També planteja el “reciclatge de 
construccions obsoletes”, que 
consisteix que un propietari 
podrà edificar una granja, per 
exemple, si n’enderroca una de 
vella que estigui abandonada. 
Es vol fomentar també el relleu 
generacional i la competitivitat 
a l’Horta.

PATRIMONI

Elements protegits  
i ronda verda
■ El Catàleg de Béns Protegits 
que incorpora el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal s’am-
plia considerablement al pas-
sar de 150 a 506 elements, dels 
quals 279 són nous i uns setan-
ta-dos, subdivisions d’actuals 
(per exemple a la zona del Turó 
de la Seu Vella). S’han introduït 
béns ambientals, paisatgístics 
i naturals. D’altra banda, el pla 
també preveu una nova ronda 
verda que rodejarà Lleida i per-
metrà disfrutar d’opcions de 
lleure natural.

Als terrenys de l’entorn de l’estació de trens està previst un centre comercial i pisos.

LLEONARD DELSHAMS

S.E.
❘ LLEIDA ❘ El POUM preveu centrar 
el desenvolupament comerci-
al de la ciutat en tres zones, la 
principal a l’entorn de l’estació 
de trens, on està previst un cen-
tre comercial de més de 50.000 
metres quadrats, a banda d’ha-
bitatges i fins i tot un hotel. De 
fet, el mes de maig de l’any pas-
sat, Paeria i Adif van acordar 
desbloquejar el pla de l’estació, 

Aposta pel pla de 
l’estació amb un 
centre comercial  
de 50.000 m²
També per Torre Salses per a superfícies 
mitjanes i pel sector al costat de l’LL-11

que ara es revisarà i que estava 
aturat des de l’acabament del co-
briment de les vies i del pont de 
Príncep de Viana. Amb l’aposta 
per aquesta zona, la Paeria pre-
tén reforçar també l’Eix Comer-
cial, així com la rambla Ferran, 
que també té previst remodelar. 
La segona zona en la qual el pla 
preveu el creixement comercial 
és el SUR 42 Torre Salses, entre 
la Bordeta i els Magraners, on 
hi ha previstes mitjanes super-
fícies, a més de pisos. En aquest 
cas, l’ajuntament ja ha modificat 
en diverses ocasions l’expedi-
ent de canvi del Pla General per 
ajustar el traçat de l’avinguda 
Víctor Torres que dóna accés 
a la futura zona comercial per 
complir nous requisits fixats per 
la Generalitat, però encara no 
n’ha aconseguit l’aval. I la terce-
ra és l’actual Àrea Residencial 
Estratègica (ARE), que el pla 
denomina ara SUR R1 i que es-
tà situada al costat de l’LL-11. 
En part d’aquests terrenys 
Carrefour projecta obrir una 
superfície comercial i de lleure 
de cinquanta-cinc mil metres 
quadrats. En aquest sentit, el 
tinent d’alcalde Fèlix Larrosa 
va destacar que aquest projec-
te “cap en qualsevol dels tres 
sectors”, i va destacar que te-
nen usos mixtos (comerç, re-
sidencial i terciari) i va apun-
tar que actualment existeixen 
“distorsions en mobilitat, soroll 
i escombraries provocades per 
algun format comercial”. “El 
POUM permetrà cosir la ciutat 
amb aquests tres grans espais 
ara buits”, va subratllar.

■ En l’àmbit de la mobilitat, el 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal planteja aprofitar 
l’actual xarxa ferroviària de la 
ciutat, instal·lant baixadors en 
diferents punts, per oferir en 
el futur “serveis de transport 
públic de proximitat en forma 
de tramvia o similar”. L’esque-
ma ferroviari, com mostra la 
imatge annexa, planteja bai-
xadors a Onze de Setembre, 
Torre Salses i dos al polígon 
El Segre (un ja està previst 
per Ferrocarrils de la Gene-
ralitat en la línia de la Pobla 
de Segur). 

La idea és que gest ioni 

el projecte l’Administrador 
d’Infraestructures Ferrovi-
àries (Adif) directament o 
través d’una concessió i que 
cada baixador sigui una àrea 
“multimodal”. 

És a dir, que als voltants hi 
hauria d’haver un aparcament 
de cotxes i bicicletes perquè 
els ciutadans aparquin i pugin 
al tramvia per desplaçar-se a 
un altre punt de la ciutat, va 

explicar el tinent d’alcalde Fè-
lix Larrosa. L’alcalde, Àngel 
Ros, va recordar que també 
està prevista una estació per 
a mercaderies al polígon de 
Torreblanca.

MOBILITAT

Proposa 
aprofitar la 
xarxa ferroviària 
per a un tramvia

Estació
Lleida-Onze de Setembre

Totes les línies

Estació
Torres Salses
Línia de Tarragona

Estació
Lleida-Pirineus

Estació
Polígon El Segre

Línia de Manresa

Estació
Polígon El Segre

Línia de la Pobla

Pla de Vilanoveta

Nou esquema ferroviari 
local i regional

INDÚSTRIA

Torreblanca, polígon supramunicipal

■ Preveu ampliar els polígons de La Creu del Bat-
lle, Camí dels Frares i Cimalsa, i aposta per destinar 
el de Torreblanca (703 ha) a tot el territori, no no-
més al municipi, d’acord amb el Govern.

INFRAESTRUCTURES

Accessos a la variant nord i l’A-14

■ Defineix una carretera que aprofiti el traçat de 
del Camí de Montcada per millorar l’accés a l’au-
tovia A-14 i una altra que potenciarà el Camí de la 
Mariola com a accés a la variant nord.


