
Los edificios de los números 
85, 87 y 89 de la avenida 
Prat de la Riba van a ser 
derribados en breve, de 
forma que permitirán 
alinear la calle Príncep de 
Viana en este punto.

LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
La Paeria se propone alinear la 
calle Príncep de Viana y para ello 
prevé el derribo de los edificios 
que están “fuera de ordenación” 
y que, por tanto, ocupan buena 
parte de la acera, una circunstan-
cia que ya ha sido denunciada por 
los vecinos. Así, el departamento 
de Disciplina Urbanística trami-
tó un expediente debido a unos 
desprendimientos de la fachada 
del edificio situado en la avenida 
Prat de la Riba 89 y se ordenó a 
los propietarios que ejecutaran 
las reparaciones y adoptaran las 
medidas necesarias para dejar la 
fachada en condiciones de segu-
ridad y así evitar la caída de ma-
terial sobre la vía pública.

Una vez adoptadas las me-
didas de seguridad adecuadas 
(colocación de vallas y redes en 
las losas de los balcones), la pro-
piedad manifestó la voluntad de 
proceder al derribo del inmueble 
y por decreto de 27 de noviem-
bre de 2018 se le otorgó un plazo 
de 2 meses para que solicitara la 
licencia de derribo. El pasado 11 
de marzo, el técnico de la pro-
piedad hizo llegar la hoja de en-
cargo, debidamente firmado y 
visado, para efectuar el derribo 
de las edificaciones 85, 87 y 89 

de Prat de la Riba. Ahora se están 
ultimando los pagos previos a la 
solicitud de licencia de derribo y, 
en principio, se prevé que se eje-
cute en breve, según la Paeria. 
Una vez realizado el derribo, el 
nuevo solar permitirá alinear la 
calle Príncep de Viana, tal y como 
establece el POUM.

También hay otro edificio, en 
la esquina con Alfred Perenya, 
que está mal alineado. Al respec-
to, la Paeria dijo que por el inte-
rés general se “incentiva y facilita 
a los propietarios su derribo pa-
ra adaptarlo al planeamiento ur-
banístico”. La asociación del Clot 
insta a realizar estas reformas pa-
ra alinear Príncep de Viana.

Derribos inminentes en Prat 
de la Riba que permitirán 
alinear Príncep de Viana

FOTO: Selena García / Edificios vallados que se derribarán pronto en la avenida Prat de la Riba

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha anunciado el 
estudio informativo y de impac-
to ambiental del proyecto para 
la construcción de un apeadero 
de la línea de FGC entre Lleida y 
la Pobla de Segur en el polígono 
industrial El Segre. La nueva ins-
talación, muy cercana al parque 
de la Mitjana, permitirá por un 
lado, proporcionar servicio de 
transporte público ferroviario en 

el sector y de otra, dinamizar la 
línea. El documento analiza dos 
alternativas de ubicación del 
apeadero, muy próximas entre 
sí. En ambos casos, la configura-
ción de la nueva infraestructura 
es de un andén de 80 metros de 
largo por 3 de ancho, con una 
marquesina. Según la alternati-
va considerada más idónea, el 
coste estimado para las obras es 
de unos 160.000 euros, sin IVA .

Nuevo trámite para hacer el 
futuro apeadero de la línea 
de la Pobla en el polígonoComo es tradición, la Paeria con-

cede placas y medallas a las per-
sonas y a las entidades que han 
destacado por su trayectoria en 
ámbitos solidarios, deportivos 
o culturales. Así, en el próximo 
pleno se ratificarán estos galar-
dones, que en esta ocasión son 
24 y que se otorgan dentro de los 
actos de la Festa Major de Llei-
da. En esta ocasión se conceden 
las placas de la Paeria al mérito 
deportivo al Club Billar Lleida, 

al Club Esportiu Aspros, al Moto 
Club Segre y medallas a Joan Mo-
raño y, a título póstumo a Daniel 
Rodrigo Lo. 

También se distingue con la 
medalla a la solidaridad a Julián 
Garrido, Francesca Agustí, Pilar 
Sanjuán, Joan Escolar, Gerard 
Bretón, Paquita Domingo, Pa-
quita Deltell, Joan Jové, Rafael 
Ferreruela, Dolors Arderiu, Ma-
ri Carmen Guerrero, Glòria Fe-
rrer, Divina Fumanal, Joan Simó y 

Montserrat Canals. Por su parte, 
la Agrupació Cultural Recreati-
va Bombers de Lleida recibirá la 
placa a la solidaridad. Además, la 
Paeria concederá la medalla a la 
payesía a Lloreç Saura, al mérito 
científico a Roberto Fernández y 
la placa al mérito cultural a Zum-
Zum Teatre.

El pleno municipal de la Paeria 
de marzo se celebrará el próximo 
viernes a partir de las 9.15 horas 
de la mañana.

La Paeria da 24 medallas y placas al 
mérito solidario, cultural y deportivo

La Mariola sigue 
reciclando el vidrio 
utilizado en los 
botellones

El grupo de voluntarios que re-
coge las botellas de vidrio de 
las calles de la Mariola y de sus 
alrededores, mantiene su ini-
ciativa en marcha y sigue reci-
clando este residuo, que casi 
siempre está vinculado al de-
nominado botellón. Se trata de 
un grupo de vecinos que casi a 
diario sale a pasear por el ba-
rrio y que aprovecha para reti-
rar las botellas.

Segunda fase de 
la renovación del 
alcantarillado de la 
localidad de Sucs

El Ayuntamiento de Lleida ha 
sacado a exposición pública el 
proyecto de la segunda fase de 
la renovación del alcantarillado 
de la localidad de Sucs. La in-
versión prevista es de 332.636 
euros (sin IVA). De esta forma la 
Paeria pretende renovar buena 
parte de la red de alcantarilla-
do, que es antigua y está en 
muy mal estado.
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FOTO: L.M. / Uno de los 
voluntarios que recoge botellas 

FOTO: S. García / Inmueble “fuera de ordenación” en Príncep de Viana
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La consellera Jordà alerta 
que la manca de pluja està 
perjudicant ara al cereal
La titular d’Agricultura va inaugurar ahir la nova 
seu d’Unió de Pagesos a la ciutat de Lleida
Lleida
SALVADOR MIRET (ACN) 
La consellera d’Agricultura, Tere-
sa Jordà, va inaugurar ahir la seu 
de la nova oficina a Lleida d’Unió 
de Pagesos, ubicada al número 
22 del carrer Riu Besós, al barri 
de Cappont. Les noves instal·la-
cions centralitzen l’activitat que 
porta a terme UP a Lleida ja que 
també acullen els serveis centrals 
d’Agroxarxa, l’empresa de serveis 
de l’organització agrària, i de la 
Fundació Pagesos Solidaris, tam-
bé vinculada a Unió de Pagesos. 
L’espai compta amb uns 1.000 
metres quadrats distribuïts en 
dos pisos i és propietat de la Fun-
dació de la Pagesia de Catalunya. 
Durant la inauguració de la no-
va seu d’Unió de Pagesos, Jordà 
va expressar la preocupació del 
Departament d’Agricultura da-
vant l’afectació que la manca de 
precipitacions durant els darrers 
mesos està provocant sobretot 
en explotacions de cereal, que es 
podria agreujar si no plou en les 
pròximes setmanes. “L’any pas-
sat va ser un any extremadament 
excepcional i enguany és extre-
madament necessari que plogui 
perquè estem a març” i aquesta 
situació també repercuteix, amb 
vista a l’estiu, en la prevenció 
d’incendis, va dir. Per això, va fer 
una crida perquè els pagesos tin-

FOTO: Selena Garcia / Nombroses autoritats van participar ahir a l’acte d’inauguració

guin les seves explotacions asse-
gurades. Jordà va remarcar que 
no està a l’abast d’Agricultura que 
pugui ploure sinó de la meteoro-
logia i va dir que, si cal, invocarà a 
Sant Eudald, patró de la seva loca-
litat, Ripoll, per demanar-li.

També van assistir a la inaugu-
ració l’alcalde de Lleida, Fèlix La-

rrosa, la presidenta de la Diputa-
ció lleidatana, Rosa Maria Perelló, 
el coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, Joan Caball, a més d’al-
tres representants i afiliats de l’or-
ganització agrària. 

El coordinador d’Unió de Pa-
gesos, Joan Caball, va destacar 
que la nova seu “permetrà seguir 

apropant a la pagesia tant l’acti-
vitat sindical com els serveis in-
tegrals per als professionals amb 
millors instal·lacions i més moder-
nes, a més de ser un punt de tro-
bada per als afiliats del sindicat i 
per a la pagesia”. 

Jordà elogia l’obertura de la 
nova seu d’Unió de Pagesos.

Tremp tindrà 
un Centre 
d’Interpretació 
de Sòls
El Consell Executiu ha acordat 
encarregar a Infraestructures.
cat la gestió de l’execució del 
Centre d’Interpretació dels Sòls 
dels Pirineus a Tremp promo-
gut per l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (IC-
GC). Aquest encàrrec inclou la 
gestió del procés de licitació i 
d’adjudicació dels contractes 
de serveis i d’obres necessaris 
per construir aquest centre, 
amb una inversió total prevista 
de gairebé 1,7 milions d’euros. 
Es preveu que aquest equipa-
ment obri les portes al públic 
el primer trimestre de 2021.El 
Centre d’Interpretació dels Sòls 
del Pirineu (CSIP) vol esdeve-
nir el centre de referència dels 
monòlits de sòls.

Rebaixa en 
l’assegurança 
agrària per 
als joves i 
professionals
Agricultura ha confirmat a 
Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya (JARC) 
que es compromet a incre-
mentar un 2% la subvenció 
autonòmica adreçada als 
agricultors professionals i 
als joves per facilitar la con-
tractació de les asseguran-
ces agràries. Aquest aug-
ment, els hi suposarà una 
reducció del cost superior 
al 5%. L’organització agrària 
catalana porta anys reivin-
dicant millores per aquests 
dos col·lectius.

Un total de 29 treballadors dels 
31 que hi ha al Gesgrup 2000, 
que treballen en matèria de càr-
rega i descàrrega de camions a la 
Sant Miquel, van fer vaga durant 
tot el dia d’ahir per reclamar la 
“igualtat salarial entre els treba-
lladors”. Denuncien que hi ha on-
ze treballadors amb subrogació 
del contracte, mentre que els 21 
restants, se’ls va contractar mit-

jançant noves contractacions i ai-
xò suposa una diferència salarial 
de 158 euros per fer la mateixa 
feina perquè a les noves contrac-
tacions se’ls hi aplica un conveni 
d’empresa, que preval per sobre 
del conveni de sector, segons va 
explicar Cristina Rodríguez, secre-
tària general de CCOO de les Ter-
res de Lleida, que remarca que 
“no és un cas aïllat, és el que pas-

sa a totes les subcontractacions”. 
En aquest sentit, Joan Riba, res-
ponsable de transports de CCOO, 
va assegurar que “estem dema-
nant uns 154 euros de pujada 
que hem determinat en tres anys. 
Un fet que suposa una càrrega 
econòmica molt baixa per una 
empresa que està treballant per 
a una multinacional com és Sant 
Miquel”. Riba va explicar que 
“son 34.000 euros a l’any que es 
pagarien al 2021”. 

En termes d’afectacions, Pe-
dro Santiago, l’enllaç sindical dels 
treballadors, va explicar que l’em-
presa, el dia anterior, va avançar 
feina i, per tant “vam haver de 
treballar més ahir”. 

Fins a 29 treballadors de 
Gesgrup 2000, en vaga 
per la “igualtat salarial”

FOTO: Selena García / Els treballadors durant la jornada de vaga d’ahir
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El Doctor Music Festival deixa les 
Valls d’Àneu i opta per portar el 
certamen al Circuit de Montmeló
La promotora s’avançaria així a una probable negativa de l’ACA 
a l’ubicar-se l’activitat en una zona que es considera inundable
Lleida
REDACCIÓ
El Doctor Music Festival, el cer-
tamen que del 12 al 15 de juliol 
havia de rememorar a les Valls 
d’Àneu el mític festival que es 
va celebrar fa 20 anys, no es fa-
rà finalment al Pallars Sobirà i es 
desplaça al Circuit de Montme-
ló. Segons va avançar ahir TV3, 
l’empresa dirigida per Neo Sala 
s’avançaria així a una més que 
probable negativa de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) a què el 
festival es fes als prats d’Escalarre 
al considerar inundables els ter-
renys on s’havia d’ubicar.

El cap de setmana passat El 
País ja havia avançat la possibili-
tat que el Doctor Music se cele-
brés finalment a Montmeló, una 
hipòtesi que segons va admetre 
l’alcalde de la Guingueta, Josep 
Cervós, fa dies que es rumore-
ja. De fet, fonts del territori van 
explicar a LA MAÑANA que tot i 
que a dia d’ahir encara no s’havia 
rebut cap notificació oficial tot 
apunta a què l’informe que ha 
d’emetre l’ACA serà “molt desfa-
vorable”. Segons TV3, el contrac-
te entre Doctor Music i el Circuit 
de Montmeló encara no s’ha sig-
nat, tot i que a dia d’ahir es preve-
ia que es pogués fer en les pròxi-
mes setmanes.

La notícia va sorprendre el ter-
ritori. L’alcalde de la Guingueta, 
malgrat no tenir-ne encara con-
firmació oficial, va dir que és “un 
cop molt dur”. Cervós va parlar 
amb un membre de Doctor Mu-
sic que, tot i mostrar sorpresa 
per la informació avançada ahir, 
li va admetre que busquen un 
nou emplaçament perquè tenen 
els artistes contractats i auguren 
que l’informe de l’ACA serà ne-
gatiu. Cervós va explicar que tots 
els sectors econòmics de les Valls 
d’Àneu tenen participació al fes-
tival, va parlar de “decepció” i va 
explicar que hi havia moltes “ex-
pectatives i reserves hoteleres”. 
De fet explicava que encara avui 
hi ha molta gent que visita aquest 
territori per “l’impacte publicita-

ri” que va tenir aquell primer fes-
tival amb noms com Bob Dylan o 
David Bowie.

A hores d’ara, l’ACA encara no 
ha emès el seu dictamen final. 
Tot i això el mes de desembre ja 
transcendir un primer informe 
desfavorable alertant que segons 
la proposta presentada pels pro-
motors “diversos espais del festi-
val se situarien en zones inunda-
bles”. El mateix desembre, des de 
Territori i Sostenibilitat s’empla-
çava la productora a “excloure” 
les activitats situades en aques-
tes zones inundables mentre que 
el grup ecologista Ipcena recla-
mava fa poc a l’ACA que no dilatés 
més temps la proposta de reso-
lució i demanava un pronuncia-
ment desfavorable al trobar-se el 
recinte del festival en “zona inun-
dable”. I sobre aquesta qüestió es 
van pronunciar ahir fonts del ter-
ritori consultades per aquest dia-
ri, que deien que a la zona sí que 
hi ha hagut inundacions però as-

seguraven que en tot cas han es-
tat al novembre o a la primavera 
en època de desgel. Mai, però, al 
juliol. De fet, per aquest dissabte 
hi havia prevista una marxa lenta 
entre Tremp i Escalarre per rei-
vindicar la celebració d’un festi-
val que comptava amb noms com 
The Smashing Pumpkins, Rosalía 
o un homenatge a Frank Zappa 
en versió holograma.

FOTO: M. Lluvich (ACN) / El Doctor Music Festival estava programat del 12 al 15 de juliol a Escalarre, als prats on es va fer també ara fa 20 anys

FOTO: ACN / Neo Sala, de Doctor Music, amb el president del Sobirà

L’alcalde de 
la Guingueta 
diu que no té 
cap notificació 
oficial però 
que seria un 
“cop molt dur”
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