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Nou empreses opten a redactar 
l’avantprojecte de l’alberg municipal.
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Detingut per apunyalar un jove a la 
plaça Noguerola.
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S. COSTA D.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament ha propo-
sat al departament de Territori 
construir quatre baixadors fer-
roviaris a la ciutat per millorar 
el projecte de Rodalies de Llei-
da. Així ho va assegurar ahir 
el secretari d’Infraestructures 
de la Generalitat, Isidre Gavín, 
després de reunir-se amb l’al-
calde, Miquel Pueyo, i el tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, Toni 
Postius. Gavín va detallar que 
aquests baixadors “es construi-
rien aprofitant la xarxa ferro-
viària existent, que és d’Adif”. 

Serien a l’estació del Pla de 
Vilanoveta, que actualment és 
una terminal per a l’enviament 
de mercaderies al port de Ta-
rragona, al passeig Onze de Se-
tembre, als afores de la Borde-
ta i a Raimat. “Això enriquiria 
considerablement el pla de Ro-
dalies que tenim pensat per a 
Lleida i, una vegada hàgim es-
tudiat la proposta de la Paeria, 
parlarem per Adif per veure si 
és viable aquesta iniciativa”, 
va dir Gavín, que ja va adver-
tir que el baixador de Raimat 
s’haurà d’abordar amb el go-
vern d’Aragó, ja que “la major 
part de la línia Lleida-Montsó 
passa per terres aragoneses”.

D’altra banda, Gavín va in-
formar que part dels fons eu-
ropeus Next Generation s’uti-
litzaran per crear un títol de 
mobilitat que podrà utilitzar-se 
en tots els tipus de transport 
públic. “Seria l’equivalent a 
una T-Mobilitat [el sistema de 
pagament digital que va im-
pulsar la Generalitat el 2013 
per al transport públic], però 
ara ja estem fent altres millo-
res com per exemple que a les 
línies de bus de Lleida a Al-
macelles, Alfarràs o Alcarràs 
es pugui pagar amb targeta de 
crèdit o de dèbit contactless”, 
va dir Gavín.

El secretari d’Infraestructu-
ras va dir que aquest any co-
mençarà el projecte del baixa-
dor ferroviari del polígon El 
Segre. La inversió serà de dos 
milions i el projecte “estarà a 
punt a l’estiu, per la qual co-
sa es podran licitar les obres 
aquest any”, va indicar. Aques-
ta actuació preveu, a més d’una 
terminal al polígon, suprimir 
dos passos a nivell que hi ha al 
camí de Grenyana i fer-hi un 
pas superior. Gavín va afegir 
que “també farem un nou accés 
al polígon perquè els vehicles 
pesants no vagin pel camí de 
Grenyana”.

Pla per habilitar quatre baixadors 
ferroviaris als afores de Lleida
La Paeria els proposa a Pla de Vilanoveta, la Bordeta, Onze de Setembre i Raimat 
|| Territori ho estudiarà i aquest any licitarà l’estació del polígon El Segre

URBANISME EQUIPAMENTS

Demanen més 
personal al 
contracte de 
teleassistència

SERVEIS

❘ LLEIDA ❘ La secció sindical de 
Comissions Obreres en Tele-
vida i Serveis Sociosanitaris 
de Catalunya i la Plataforma 
per una Teleassistència Uni-
versal Pública i de Qualitat 
han presentat un recurs per 
millorar el plec de condici-
ons del contracte de servei de 
teleassistència de la Paeria. 
Asseguren que el document 
no té en compte les reivindi-
cacions de la plantilla i que, 
en cas d’ignorar-les, empit-
joraria considerablement la 
qualitat del servei. 

En aquest sentit, tant la 
secció sindical com la plata-
forma recorden que quan el 
servei es va posar en marxa 
el 2013 atenien amb dotze 
treballadors 3.500 persones 
i que, actualment, hi ha una 
plantilla de catorze persones, 
algunes de les quals no tenen 
jornada completa, per pres-
tar servei a un total de 5.669 
usuaris. És per aquesta raó 
que han presentat el recurs 
perquè les seues demandes 
siguin escoltades.

Paeria denuncia 
4 abocaments 
il·legals en 
quatre mesos

HORTA

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va infor-
mar ahir que des de comen-
çaments d’any ha denunciat 
quatre abocaments il·legals 
d’escombraries a l’Horta. Els 
expedients han estat remesos 
al departament de Seguretat 
Ciutadana perquè se sanci-
oni els autors amb l’objec-
tiu d’“erradicar un proble-
ma d’incivisme que fa anys 
que es produeix a l’Horta”. 
Aquests abocaments denun-
ciats es van trobar a la par-
tida de Rufea el 19 de gener; 
a la partida d’Empressegue-
ra l’11 de març i a la partida 
de Vallcalent el 16 de març i 
el 8 d’abril. El consistori va 
anunciar que continuarà ins-
peccionant les partides a la 
recerca de més abocaments 
d’aquest tipus i va recordar 
que els residus s’han de por-
tar a l’abocador municipal. 
Fa anys que les entitats veï-
nals de l’Horta demanen ac-
tuar contra aquesta xacra i la 
nova ordenança de l’Horta, 
que s’està tramitant, inclou 
un quadre sancionador.

Gavín i tècnics de Territori, a l’esquerra, amb Pueyo, Postius i càrrecs i tècnics de la Paeria.

MAITE MONNÉ

Imatge virtual de la ubicació del futur baixador del polígon El Segre i el pas superior que tindrà.

PAERIA/DEPARTAMENT DE TERRITORI

n Un dels projectes que van 
centrar la reunió celebrada 
ahir va ser el de la nova es-
tació d’autobusos a l’entorn 
dels Docs i La Meta. Gavín 
va manifestar que el Govern 
ja té consignat el pressupost i 
preveu que el projecte cons-
tructiu estigui a punt “a finals 
d’any per licitar-lo a comen-
çaments del 2022”. També 
va defensar que la ubicació 

és “idònia” i que “no perjudi-
carà els Docs”, ja que es tracta 
d’un edifici protegit, unes de-
claracions que arriben després 
que el Col·legi d’Arquitectes 
avisés que l’ús com a estació 
podria afectar l’edifici. Per 
aquest motiu, la Paeria ha 
proposat a Territori treballar 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
“per buscar el millor encaix 
de l’estació”.

Paral·lelament, al ser pre-
guntat sobre les al·legacions 
al projecte de l’estació de bu-
sos dels propietaris dels Docs 
i La Meta, Postius va assenya-
lar que “el document s’ha fet 
d’acord amb la llei i estudi-
arem les reclamacions”. Els 
propietaris diuen a les al·le-
gacions que el projecte no in-
clou costejar indemnitzacions 
obligatòries.

Partida per iniciar la terminal de busos d’aquí a un any


