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LLEIDA

SERVEIS CAMPANYA DE LA FRUITA

POLÍTICA GOVERN

L’Antorxa obrirà dilluns com
a refugi sense fer-hi obres

Pueyo confirma
que ja està en marxa
l’auditoria de la Paeria

Cairol recrimina al PSC no haver preparat res || El Barri Antic
no vol que l’Ereta sigui un centre d’atenció a temporers
AMADO FORROLLA

SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament habilitarà
el pavelló de l’Antorxa com a
centre d’atenció a temporers
dilluns, el mateix dia en què
l’equipament obrirà les portes
per oferir serveis de dutxes,
consigna i refugi d’emergència
en cas de necessitat. L’espai entrarà en funcionament al vespre i està previst que durant
el matí s’instal·lin els equipaments necessaris per atendre
els immigrants que vénen a
treballar a la campanya de la
fruita. Així ho van assegurar
fonts municipals, que van precisar que l’actuació serà mínima ja que l’espai ja compta amb
dutxes i vestidors.
Precisament, el pavelló és
un edifici catalogat dins del Pla
Especial d’elements històrics i
artístics de la ciutat. No obstant, el col·legi d’arquitectes no
prendrà mesures, ja que “l’actuació que s’hi farà no afecta
l’estructura ni el disseny de
l’edifici”, va dir el president,
Víctor Pérez-Pallarès.

Resposta a Larrosa
Paral·lelament, la regidora
de Drets Socials, Regina Cairol, va criticar ahir les declaracions del cap de l’oposició,
Fèlix Larrosa, en les quals assegurava que “habilitar un refugi
d’emergència és una resposta
insuficient” i que utilitzar l’Antorxa “no garanteix una aten-

Imatge del pavelló de l’Antorxa, ubicat als Camps Elisis.

ELEMENT SINGULAR

El pavelló forma part del
Pla Especial d’elements
històrics i artístics
de la ciutat
ció digna”. Cairol va respondre
que “després que aquest govern s’hagi trobat que l’anterior
no fes cap pla per atendre els
temporers, crec que el senyor
Larrosa és el menys adequat
per donar lliçons. La no-atenció a les persones és una vulneració de drets”, va assenyalar
Cairol.

Així mateix, va recalcar que
“estem posant en marxa un pla
al més ràpid possible i amb les
eines que tenim, que no són totes les que desitjaríem”.

Centre Històric
D’altra banda, l’assemblea
de veïns del Centre Històric va
elaborar ahir un manifest per
recollir firmes en el qual exigeix, entre altres aspectes, ubicar l’atenció dels temporers que
hi ha al centre cívic de l’Ereta
fora del barri, descentralitzar
l’alberg i el menjador social i
traslladar la “narcosala al centre d’atenció i seguiment a les
drogodependències”.
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❘ LLEIDA ❘ L’auditoria dels comptes municipals de la Paeria
ja està en marxa. Així ho va
assegurar l’alcalde, Miquel
Pueyo, en declaracions a
Lleida Televisió. “Ja està en
funcionament la comprovació del grau real de l’endeutament per conèixer quines
són les possibilitats i capacitats de despesa que tenim”,
va explicar, i va afegir que
desconeix quan estaran els
resultats.
A més a més, va subratllar
que el parc científic de Gardeny “té un problema d’endeutament que cal afrontar”
i, en relació amb aquest, va
afirmar que “plantejaré al
nou president de la Diputació, Joan Talarn, si la institució pot incorporar-se al
consorci”, que actualment
formen Paeria i Universitat
de Lleida (UdL).
A més, va assenyalar que
“entre Paeria, Diputació i
Generalitat cal compartir
una mateixa manera de treballar, per exemple amb la
cultura i l’agroalimentació,
de forma que podríem ser
molt potents”.
Va apuntar que “cal fer
que Lleida sigui una marca
com a capital de l’agroalimentació, però també com
a ciutat del coneixement”. En
aquest sentit, va destacar que
“tenim 12.000 universitaris

Miquel Pueyo.

PARC CIENTÍFIC

Plantejarà al nou
president de la Diputació
que entri en el consorci
de Gardeny
i una bona universitat que
ens permet definir-nos i vull
parlar amb el rector, Jaume
Puy, per conèixer els reptes
que tenim”. També va dir que
“la relació amb la UdL no ha
de ser tan retòrica, sinó que
cal plasmar-la, per exemple,
senyalitzant els diferents
campus”.
D’altra banda, Pueyo va
apuntar que no vol “rivalitats” amb altres municipis,
“com per exemple amb la Fira de Mollerussa. Cal cooperar junts” i que un dels seus
objectius és “lluitar contra la
segregació escolar”.

HABITATGE ENTITATS

L’ajuntament vol
evitar desnonaments
amb menors
S.C.D.

L’exrector de la UdL ingressa a l’Orde Civil d’Alfons X el Savi
❘ MADRID ❘ L’exrector de la Universitat de Lleida (UdL) Roberto Fernández va ingressar
ahir en l’Orde Civil d’Alfons X
el Savi, en la categoria d’En-

comanda amb Placa. El reconeixement el va rebre de mans
de la ministra d’Educació, Isabel Celaá, en un acte celebrat
a Madrid. Fernández va ser

rector de la UdL durant dos
mandats fins al maig passat i
va presidir la Confederació de
Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE).

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament es va
comprometre ahir que no hi
haurà cap desnonament a la
ciutat en el qual hi hagi famílies vulnerables i menors
d’edat implicats. Així ho van
manifestar ahir el tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge,
Sergi Talamonte, i la regidora de Drets Socials, Regina
Cairol, després de reunir-se
amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
Talamonte va assegurar que
“cal defensar els menors” i
que per això agilitzaran els
tràmits burocràtics perquè
les famílies amb pocs recursos puguin acollir-se a ajuts
dels serveis socials i assessorament en qüestions com la
pobresa energètica.

Talamonte va recalcar que
una de les prioritats del govern serà pal·liar les emergències socials que puguin
derivar-se dels desnonaments o de situacions de dificultat per pagar el lloguer.
Per això, el consistori es va
comprometre ahir amb la
PAH a elaborar un informe
sobre com es podrà atendre
la falta d’habitatges socials
que hi ha a la ciutat i es va
plantejar recuperar pisos
propietat d’entitats bancàries
per utilitzar-los per a aquest
propòsit.
Així mateix, Talamonte es
reunirà dimarts vinent amb
els responsables del departament d’Habitatge de la Generalitat per coordinar les seues
actuacions.

