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Investiguen si hi ha
okupes als pisos
desvalisats de Sant Martí
S.C.D.

❘ LLEIDA ❘ L’entitat bancària propietat dels portals 22 i 24 del
carrer Sant Martí, iniciarà
accions per investigar la presència d’okupes als immobles
i, si fos necessari, procedir al
desallotjament.
Així ho van confirmar a
aquest diari portaveus del
BBVA, que té la titularitat
dels dos edificis, ja que els
consideren “inhabitables”
a causa de l’estat en el qual
es troben el mobiliari dels
habitatges.
Aquests portals ja havien
estat okupats anteriorment
i van tapiar-ne les portes,
però la setmana passada as-

7

sociacions veïnals del Centre
Històric van advertir que els
blocs havien tornat a ser okupats (vegeu SEGRE de dijous
passat).
A més, els veïns també van
denunciar que alguns pisos
de la zona del Mercat del Pla
tornaven a estar okupats i
que el consum i tràfic de drogues, especialment l’heroïna,
havien tornat al barri després
de mesos de tranquil·litat.
D’altra banda, els veïns
també van recalcar que alguns habitatges havien estat
saquejats per robar i desvalisar i els lladres van intentar
fer-ho passar per un intent
d’okupació.

Presentació del nou POUM davant d’entitats i empreses lleidatanes a la Llotja.

Ronda de presentacions
i propostes per al POUM
Presència de més de 150 persones i entitats en el primer acte
S.C.D.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va iniciar
ahir una ronda de presentacions per escoltar valoracions i
propostes del nou Pla de Ordenación Urbanística Municipal
(POUM) en un acte celebrat
a la Llotja a què van assistir
més de 150 persones d’entitats
i col·lectius empresarials de la
ciutat.
L’alcalde, Àngel Ros, va
destacar que el nou pla “té en
compte previsions realistes
i orienta el creixement de la
ciutat cap a dins, omplint els
espais que tenim als barris”.
A més, va recalcar que el nou

Alumnes del Manuel de Montsuar a Finlàndia
❘ LLEIDA ❘ Disset alumnes de primer de Batxillerat i tres professors de l’institut Manuel de Montsuar estan fins demà
d’intercanvi a Finlàndia, amb el centre Kannaksen Lukio.
S.E.

Grua per a l’adequació de l’antic Call
❘ LLEIDA ❘ Operaris treballaven ahir amb l’ajuda d’una gran
grua a l’antic barri jueu, situat al Centre Històric. L’ajuntament va anunciar que reprendria les obres del Call quan
enderroquessin un edifici situat just al costat, la demolició
del qual està ja molt avançada i que ha estat executada fins
ara de manera manual.

Les universitats Vives fixen els seus objectius
❘ LLEIDA ❘ Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives,
inclosa la UdL, es van reunir ahir a València per fixar la
cooperació entre les universitats d’aquesta xarxa com a primordial i ser la plataforma de referència d’aquests centres.

POUM contempla un marge
de creixement de la població “realista” d’aproximadament 20.000 habitants (dels
140.000 actuals als 160.000)

LA DADA

160.000
HABITANTS

És la previsió de creixement
que planteja el nou POUM per
als propers 15 anys.

o de 40.000 en el millor dels
casos.
Un altre dels eixos que es
van remarcar va ser la protecció del patrimoni, al passar de
150 a 506 els espais protegits
pel Catàleg de Béns Protegits.
Ros va declarar, una vegada
finalitzada la ronda de presentacions, que es faria públic el
nou POUM perquè les entitats
i els partits proposin millores
o retocs al pla perquè compti “amb el consens més ampli
possible”.
L’alcalde espera que, si es
compleixen els terminis, es podrà aprovar el nou pla a l’estiu.

