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La nova plaça de la Panera preveu unificar l’espai de
l’església de Sant Martí i el museu.

Postius confia a ser el
més votat amb una
“llista transversal”
MARIA MARQUÈS

Les noves places Panera
i Auditori, a la fi al ple
El projecte se sotmet avui a votació després de gairebé dos anys
de tràmits || El disseny va sorgir del concurs ‘Espais singulars’
AJUNTAMENT DE LLEIDA

SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ La reforma de les places
de la Panera i Josep Prenafeta, situada davant de l’Auditori Enri Granados, són dos
projectes que porten més de
dos anys tramitant-se i el ple
municipal d’avui, l’últim del
mandat, debatrà l’aprovació
inicial de tots dos i si surten a
licitació o no. La remodelació
d’aquests dos enclavaments
va ser l’objectiu de la primera
edició del concurs públic que
va fer la Paeria juntament amb
el Col·legi d’Arquitectes anomenat Espais singulars, que
data de finals del 2017 i els dissenys definitius del qual es van
anunciar el gener del 2018. Des
d’aleshores, els projectes han
estat en tràmit. En el cas de la
plaça de l’Auditori, el projecte
preveu suprimir les 52 places
d’aparcament per fer una zona
arbrada i un nou accés a la Seu
Vella. Per compensar la pèrdua
d’aparcament, la Paeria preveu
65 noves places d’estaciona-

Els membres de la candidatura al Camp d’Esports.
M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ L’alcaldable de Junts
per Lleida a la Paeria, Toni
Postius, confia a obtenir més
vots que ERC a les municipals, després dels resultats
de les generals, “gràcies a la
nostra llista transversal, en
la qual el 75% dels candidats
no militen en cap partit”, després de considerar que en uns
comicis a l’ajuntament “els
membres de la candidatura
tenen molt pes”. Va recordar que el 2015 “vam estar
a només 80 vots del canvi”,
per la qual cosa va animar la
participació i que “a les urnes
es reflecteixi que Lleida és
sobiranista”.
Va insistir que a la Paeria
“ha de produir-se un canvi
després de 40 anys” de Par-

tit Socialista i va subratllar
que “aquests últims quatre
han estat marcats pel 155”.
Va explicar que el lema de la
campanya és Lleida és capital. Postius, el canvi “perquè
som la segona capital del país
i hem de reivindicar-la”. En
aquest sentit, va lamentar
que els joves se’n vagin, de
forma que va apostar en crear llocs de treball.
Així mateix, Postius es
va reunir ahir amb UGT a la
seua seu, “en pèssim estat”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Imatge virtual de la futura plaça Josep Prenafeta, a l’Auditori.

ment als carrers adjacents. El
nou disseny va generar moltes
crítiques per part dels comerciants, ja que asseguraven que
si se suprimia el pàrquing el
comerç se’n ressentiria. D’altra
banda, la reforma de la plaça
de la Panera preveu unificar
l’espai entre l’església de Sant

Martí i el centre de la Panera,
a banda de plantar 24 arbres
i 442 metres quadrats d’arbustos. També s’instal·laran
34 bancs, una zona de jocs infantils i un aparcament per a
bicis. El projecte compta amb
un pressupost de 865.579,19
euros.

A judici un conductor que va tenir un accident
❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana ha denunciat penalment per un
delicte contra la seguretat en el trànsit el conductor que dimecres a la matinada va tenir un aparatós accident a Pardinyes (vegeu SEGRE d’ahir). El conductor, de 32 anys i que va
haver de ser rescatat al quedar atrapat a l’interior, es trobava
sota els efectes de l’alcohol, segons la Urbana.

ENSENYAMENT PROTESTES

El Clot denuncia el mal estat de les seues places

Tancada sindical a Educació per reduir
les hores de classe dels docents

❘ LLEIDA ❘ El president veïnal del Clot i Confluències, Manel
Rodríguez, va denunciar ahir el “mal estat de moltes rajoles
de les places Maria Magdalena i del Clot” i va afirmar que
els operaris municipals només en reparen una part.

❘ BARCELONA ❘ Una quinzena d’integrants dels sindicats educatius Ustec-Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps,
CGT i UGT es van tancar ahir
a la seu del departament d’Educació, on preveien passar la nit,
davant de l’“immobilisme”
de la conselleria per recuperar l’horari lectiu anterior a
les retallades amb la reducció
d’una hora de classe setmanal
al professorat.
Se gon s font s s i nd ic a l s,

❘ LLEIDA ❘ Els blocs Joan Carles 8 i 24, a la Mariola, van patir
ahir i fa unes setmanes inundacions d’aigües residuals provinents del clavegueram, a causa que estava embussat per
culpa de tovalloletes i de greixos d’oli de cuina, que formen
una pasta. Aigües de Lleida el va reparar després de comunicar-se l’incident en totes dos ocasions.

aquesta decisió la van prendre després de reunir-se amb la
Generalitat a la Taula Sectorial
del Personal Docent no Universitari i van assegurar que davant de la “passivitat” del departament seguiran endavant
amb la seua vaga el 16 de maig
en l’ensenyament públic. Asseguren que és “urgent” iniciar
el pròxim curs amb el restabliment de l’horari lectiu ja que el
2017 es va reduir una hora de
les dos que es van incrementar,

una baixada de ràtios i “un veritable procés negociador per
revertir totes les retallades”.
Per la seua part, Educació va
assenyalar que la mesura de reduir una hora lectiva té un cost
de 154 milions d’euros que “en
el marc d’un pressupost prorrogat no pot tirar endavant”.
No obstant, va assegurar que,
tan aviat com compti amb disponibilitat pressupostària, està
obert a negociar aquesta i altres mesures.

Tovalloletes embussen desaigües de la Mariola

Detinguts per robar el mòbil a dos joves a l’Eix
❘ LLEIDA ❘ Dos joves, un d’ells menor d’edat, van ser detinguts
ahir a la tarda per la Guàrdia Urbana acusats d’un robatori
amb violència i intimidació. Els fets es van produir a les 15.15
hores al carrer Major, quan van assaltar uns altres dos joves
per robar-los el mòbil.

