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Mig milió per rehabilitar l’antiga
Filatures Casals d’Alfarràs.
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Talarn podrà reprendre un local
municipal aturat més de sis anys.
p.
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habitatge registre

Més de 5.000 famílies esperen un habitatge
social a Lleida, un 55% més que fa cinc anys

Són els sol·licitants de pisos de protecció oficial inscrits al registre del departament de Territori || El
Jussà va passar de 69 inscripcions el 2014 a 343 el 2018 i al Segrià n’hi va haver l’any passat 2.403
e. farnell

❘ lleida ❘ El nombre d’inscrits a les
comarques de Lleida al registre
de sol·licitants d’habitatges socials (protecció oficial) se situa
en 5.012 famílies, segons les dades del departament de Territori i Sostenibilitat de finals del
2018. Una xifra que representa
un increment del 55,41 per cent
respecte al 2014, quan va ser
de 3.225 inscrits, la qual cosa
implica que les peticions han
anat en ascens a diferència de
la construcció de pisos d’aquesta modalitat, que en els últims
anys ha estat molt baixa o nul·la.
La majoria de les promocions
socials són anteriors al 2014 i
algunes són del 2015 i van ser
impulsades per cooperatives o
promotors privats.
Les dades de Territori reflecteixen que a les comarques del
pla hi va haver el 2018 fins a
3.910 peticions i a les del Pirineu aquesta xifra es va situar
en els 1.108 sol·licitants. D’altra banda, algunes comarques
han registrat un increment més
important, com és el cas del Pallars Jussà amb 343 sol·licituds
el 2018 davant les 69 peticions
del 2014. Així mateix, al Sobirà
les peticions s’han mantingut al
llarg d’aquests anys al passar
de les 109 el 2014 a les 147 el
2018. El contrari passa a l’Alt
Urgell, on els sol·licitants d’un
habitatge social han estat cada
any menys des del 2014, quan
s’hi van inscriure 192 persones
i el 2018 van baixar a 166. La
mateixa situació es repeteix a
les Garrigues amb 40 peticions

dades

5.012

55,41%
increment

habitatges

És la xifra corresponent al 2018,
segons dades del departament
de Territori a les comarques lleidatanes del pla i el Pirineu.

És el percentatge que s’han incrementat durant aquest últim
lustre. No obstant, el nombre de
sol·licitants era més alt el 2012.

La Generalitat va adquirir el 2018
fins a 93 habitatges a les comarques de Lleida, la majoria a entitats bancàries o per subhastes.

inscrits a la província

e. farnell

Mercat lliure

Els pisos socials havien
de facilitar l’accés a la
vivenda a persones que no
podien anar al mercat lliure

Els pisos de la Reguereta de Balaguer són una de les últimes promocions d’aquesta modalitat.

fa cinc anys i 32 el 2018. Tanmateix, la resta de comarques s’han
mantingut amb lleugers increments. Així mateix, al Segrià
les peticions també han anat en

medi ambient escombraries

El Segrià reforça illes de
contenidors amb 119 més
❘ Lleida ❘ Les illes de contenidors
d’una dotzena de municipis del
Segrià que fan servir aquest sistema per a la recollida d’escombraries es reforçaran amb 119
unitats més. El consell comarcal ha tret a concurs la compra
d’aquests contenidors a petició
dels ajuntaments de Torre-serona, Alcoletge, Vilanova de
la Barca, Gimenells, Benavent
de Segrià, Alfés, Rosselló, Albatàrrec, Torres de Segre, Almacelles, Alpicat i Alcanó. El
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oficial, que havien de facilitar
l’accés a la vivenda a persones
que no podien acudir al mercat
lliure, ja que el seu preu màxim
era limitat i era més barat. La
crisi i la supressió dels ajuts a
promotors i compradors ha fet
que aquest tipus de modalitat
ja no tingui gaire sentit. Així
mateix, les administracions
estan intentant pal·liar la falta
d’habitatges socials activant els
pisos buits d’entitats bancàries,
ja sigui a través de cedir-los o
comprar-los. De fet, l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya
va adquirir l’any 2018 a les comarques lleidatanes fins a 93
habitatges, la majoria d’entitats
bancàries i procedents d’embargaments o subhastes, per ampliar el parc públic.

pressupost de la licitació és de
263.079 euros i les comandes
oscil·len entre només un en el
cas d’Alcanó (per a la gossera
comarcal, propietat del consell)
i 25 a Alcoletge, en funció de
les necessitats de cada localitat.
Aquest reforç arriba garebé al
cap d’un any que s’implantessin les illes de contenidors en
15 municipis. 22 més, en canvi,
van optar per aplicar la recollida
d’escombraries amb el sistema
porta a porta.

augment ja que el 2014 hi havia 1.761 demandants i 2.403
el 2018, el doble. En canvi, el
2012 la xifra va ser molt similar
als actuals (2.495). Amb la crisi

del sector immobiliari, que va
comportar una important baixada dels preus, als constructors
ja no els surt tan rendible edificar habitatges de protecció

La meitat d’aquests (47) van
ser a Mollerussa, més que a
Lleida capital, on se’n van comprar vint-i-sis. La Generalitat
va aprovar aquest any noves
mesures per millorar l’accés a
l’habitatge social, entre les quals
destaca que municipis amb demanda residencial impulsin, en
dos anys, la construcció d’habitatge social sobre solars disponibles del seu patrimoni per
destinar-lo a lloguer.

aigües sanejament

Més de 3,7 milions per depurar aigües
residuals de dos municipis del Segrià
❘ Lleida ❘ L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha tret a concurs
la construcció i l’explotació de
depuradores per tractar les aigües residuals de dos municipis
del Segrià, Artesa de Lleida i
Puigverd de Lleida. La licitació té un pressupost inicial de
3,7 milions d’euros i inclou la
redacció de projectes, la construcció i la gestió de les instal·lacions i el manteniment
durant un any com a període
de garantia. El contracte tindrà

una durada de quatre anys i
mig.
El sanejament de les aigües
d’aquests dos municipis forma
part de les obres previstes al
Pla Hidrològic de l’Ebre fins
al 2021. Cap d’aquestes dos localitats té actualment sistemes
per tractar les aigües residuals
urbanes però sí que compten
amb una xarxa de clavegueram
per conduir-la. Segons dades
de l’ACA, la d’Artesa de Lleida
recull les de tot el nucli urbà i

les aboca en un únic punt. En
canvi, Puigverd de Lleida té
diversos punts d’abocament
repartits.
Les comarques lleidatanes
tenen al voltant d’un centenar
de depuradores que tracten les
aigües residuals del 80 per cent
de la població. Tanmateix, les
últimes es van inaugurar l’any
2015, a Alguaire i Térmens.
Una altra al municipi d’Alcoletge va quedar paralitzada
l’any 2012.
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Pallars/Alta Ribagorça

comarques

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

municipis equipaments

Talarn podrà reprendre les obres d’un
local municipal aturades més de 6 anys
L’ajuntament és amo a la fi dels terrenys privats on va iniciar la construcció
lleonard delshams

r. r.

❘ lleida ❘ El nou ajuntament de
Talarn després de les eleccions
municipals tindrà la possibilitat de reprendre les obres de
l’edifici municipal a l’entrada
de la localitat, un equipament
que va quedar a mig construir
fa més de sis anys. L’estructura
de dos plantes va començar a
alçar-se l’any 2010 sobre terrenys que no eren encara propietat del municipi, sinó d’una
veïna. Això va provocar la retirada de subvencions per part
de la Generalitat i anys de tràmits per regularitzar la situació
d’un immoble públic en una
finca privada.
La construcció d’aquest edifici municipal estava subjecta a
una permuta de terrenys amb
la propietària de la finca que
no es va dur a terme en el seu
moment. Després de mesos
de tramitació i de reiterades
exigències de documentació
per part del registre de la propietat, l’ajuntament ha culminat a la fi aquest procés i ha
pogut inscriure com a seus els
terrenys on s’alça l’estructura
inacabada.
Fonts pròximes a l’operació
van corroborar que han completat els tràmits registrals, un

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

certàmens

Rialp celebra els
deu anys de la
fira d’oficis antics
❘ Rialp ❘ Rialp prepara la celebració dels deu anys de la
fira d’oficis i menestrals que
aquest any estarà dedicada
als sastres i les modistes. El
certamen se celebrarà els
pròxims dies 1 i 2 de juny i
comptarà amb una exposició de fotos sobre l’ofici de
sastre, un taller de costura
i de patrons i una desfilada
organitzada per veïns de la
localitat titulada L’evolució del vestir. També s’han
organitzat diversos tallers
infantils.

tradicions

Tallers sobre la
preparació de
falles al Pont

Imatge d’arxiu de l’edifici municipal que fa anys que està paralitzat a Talarn.

fet que treu l’obra d’un impàs
obligat que ha durat anys. A
partir d’ara, reprendre’n o no
la construcció serà decisió del
pròxim govern al capdavant
de l’ajuntament. Si finalment
la reprèn, haurà de decidir
també quin ús s’ha de donar

a aquesta edificació. En el
moment en què els treballs es
van interrompre, el municipi
ja havia gastat 220.000 euros en aquest immoble sense
ús. L’ajuntament disposava a
començaments d’aquesta dècada de 126.000 euros més

patrimoni turisme

per concloure les obres, procedents d’una subvenció de la
Generalitat.
Tanmateix, el Govern va
canviar d’opinió quan va constatar que s’estaven executant
en terra que no era de propietat
municipal.

❘ el pont de suert ❘ El Pont de
Suert iniciarà al juny tallers
sobre la preparació de falles, amb dos sessions el dia
1 i el 8, les dos de quatre
hores entre les 16.00 i 20.00.
Entre una sessió i l’altra, el
dia 2 se celebrarà la Plantada del Faro, que s’iniciarà a les 10.00 hores amb
una concentració a la plaça
Major i conclourà amb una
graellada per als assistents.
Els menors hauran d’anar
acompanyats d’adults.

turisme reconeixement

Els veïns de
Seurí participen
en la promoció
de l’església

ajuntament de sort

Les noves pintures
ja reben visitants
r. r.

❘ sort ❘ L’església de Sant Víctor de Seurí ja rep visitants
que hi van a contemplar les
pintures a la fresca de l’artista Santi Moix, inaugurades al
novembre. De forma paral·lela,
l’ajuntament de Sort, el bisbat
de l’Urgell i l’associació de veïns de Saurí han fet els primers
passos per col·laborar en la gestió i promoció d’aquest temple,
convertit en un atractiu turístic
al ser un exemple rar d’arquitectura medieval l’interior del
qual acull art contemporani.
El ple de Sort va aprovar
aquesta setmana un primer
conveni amb la diòcesi i l’associació de veïns de Saurí per

Montse Señís, al centre de la imatge amb la distinció.

Visitants a l’església de Seurí a finals de l’any passat.

promocionar l’església. Acords
posteriors hauran de delimitar-ne les funcions i l’aportació
de cadascuna de les parts. El
PDeCAT, a l’oposició, va lamentar que no hi hagi encara
més concreció d’aquests aspectes. Per la seua part, el govern
de Fem Municipi i la CUP va
recalcar que aquest acord for-

malitza una col·laboració que
ja està en marxa.
La iniciativa va sorgir dels
veïns de Seurí el 2015. El bisbat és amo del temple i ha
contractat l’empresa que porta a terme visites guiades. El
projecte ha rebut aportacions
públiques del municipi, la Diputació i la Generalitat.

Distinció per a la directora
de Turisme de la Vall de Boí
❘ La vall de boí ❘ Dijous passat,
durant la vint-i-cinquena edició de les jornades d’Oficines
de Turisme de Catalunya, a
la Pobla de Segur, l’associació
de professionals del turisme
de l’administració local de
Catalunya va reconèixer a
Montse Señís la trajectòria
professional dedicada al tu-

risme durant més de trenta
anys al municipi de la Vall de
Boí. Des de l’ajuntament van
destacar la seua tasca com a
cap de l’oficina de turisme,
oberta 364 dies a l’any, i la
seua feina diària ha servit per
donar a conèixer el municipi i
posicionar-lo com un referent
turístic català al món.

