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La Paeria destaca que empadronar 
okupes no afecta la propietat.
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Caçat un motorista a 199 km/h en
un control de velocitat a l’N-240.
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Imatge dels magatzems dels Docs, que formaran part de la futura estació d’autobusos.

MAGDALENA ALTISENT

S. COSTA D.

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya a Lleida (CO-
AC) ha sol·licitat a l’ajuntament 
tota la documentació tècnica 
del projecte de la nova estació 
d’autobusos, prevista a l’edifici 
dels Docs i al voltant de La Me-
ta. Una petició que argumenta 
perquè aquests dos immobles 
històrics estan catalogats com 
a béns culturals d’interès local, 
la qual cosa implica que deter-
minats elements d’aquests dos 
espais no poden modificar-se. 
D’altra banda, el Col·legi con-
sidera que en aquesta actuació 
seria “convenient de planificar 
les intervencions mitjançant un 
procés de concurs obert d’ar-
quitectura que posés en relleu 
aquest projecte de ciutat”.

A la seua petició d’informa-
ció del projecte, adjunta la des-
cripció dels Docs i La Meta al 
Pla General vigent. Sobre els 
Docs, especifica que “és essen-
cial preservar i recuperar” ele-
ments com l’espai lliure de l’in-
terior i sense compartiments, 
l’estructura de pilars i bigues 
que sostenen la coberta, a més 
de la façana i la sobrecoberta 
exterior. 

Quant a l’antiga farinera 
La Meta, construïda el 1915, 
destaca que és “l’únic exemple 
d’arquitectura industrial mo-
dernista de la ciutat”. Afegeix 
que les possibles intervencions 
a l’edifici es faran “conservant 
al màxim l’estructura original 
de la construcció o recuperant 
els materials que la componen”. 
A l’interior, les rehabilitacions 

Els arquitectes demanen revisar el 
pla de la terminal de busos als Docs
El Col·legi vol garantir que no alteri aquest edifici històric ni el de La Meta ||  
La Paeria ho assegura i diu que l’anterior pla de l’estació sí que els afectava

URBANISME EQUIPAMENTS

es faran “amb les especifica-
cions originals de l’immoble, 
evitant canvis formals o cons-
tructius que afectin la genuïni-
tat de l’edifici”.

El govern municipal va afir-

mar sobre aquesta qüestió que 
el projecte per ubicar la termi-
nal als Docs mantindrà i reha-
bilitarà aquest edifici, al con-
trari del que estava previst al 
pla especial de l’estació aprovat 
fa anys, que incloïa la demoli-
ció d’una part per edificar-hi 
una torre de set plantes. Així 
mateix, va assenyalar que la 
redacció del projecte i la cons-
trucció és competència de la 
Generalitat, i que aquesta ja ha 
tingut en compte que el projec-
te ha d’incloure la preservació 

dels Docs i que sigui un element 
singular. 

Finalment, va recordar que 
una vegada redactat, haurà de 
ser analitzat i aprovat per la co-
missió municipal de Patrimoni, 
que és la que decideix les inter-
vencions en edificis d’interès 
historicoartístic. Per això, va 
concloure que està garantida 
la preservació i rehabilitació 
dels Docs, al contrari del que 
passava fins ara, i va afegir que 
La Meta queda fora de l’àmbit 
d’aquest projecte.

PLA VIGENT

El govern local destaca  

que el planejament  

vigent fins ara preveia 

enderrocar part dels Docs

Ábalos rebutja 
limitar el preu 
del lloguer a la 
llei d’Habitatge

LEGISLACIÓ

❘ MADRID ❘ El ministre de Trans-
port, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, José Luis Ábalos, va 
rebutjar ahir posar un con-
trol de preus del lloguer a la 
futura llei d’Habitatge, com 
planteja el seu soci de Go-
vern, Unides Podem, i va 
apostar per promoure in-
centius fiscals. 

Una decisió que contradiu 
l’acord de govern de coalició 
entre el PSOE i Podem, ja que 
van pactar impulsar “les me-
sures normatives necessàries 
per posar sostre a les pujades 
abusives” del lloguer i habili-
tar els ajuntaments a “regu-
lar les pujades abusives del 
preu del lloguer a les zones 
prèviament declarades”, i a 
l’acord de Pressupostos les 
dos formacions van acordar 
“regular la contenció de les 
rendes del lloguer a la Llei 
d’Habitatge”. 

Des d’Unides Podem van 
qualif icar de “deslleial” 
l’anunci d’Ábalos.

Recollida de 
firmes contra  
el projecte  
de l’alberg
Destaquen que el solar 
era per a una residència

PARDINYES

❘ LLEIDA ❘ Diverses entitats 
de Pardinyes començaran 
aquesta setmana una reco-
llida de firmes en comerços, 
locals socials i comunitats 
de veïns en contra del futur 
equipament per a persones 
sense llar i temporers que 
l’ajuntament té previst ubi-
car al carrer Josep Pallach. 
Aquestes entitats han publi-
cat un manifest (vegeu SE-
GRE d’ahir) en el qual expli-
quen que el solar triat, al nú-
mero 2 d’aquest carrer, va ser 
cedit el 2007 per edificar-hi 
una residència d’ancians i un 
centre de dia. Per això, consi-
deren que la finca s’hauria de 
destinar a aquest ús i no a un 
alberg, assenyalant que no 
volen “que els nostres veïns 
hagin d’anar-se’n a un altre 
barri si necessiten ser usuaris 
d’una residència”. La reco-
llida de firmes començarà a 
tot estirar el cap de setmana 
vinent, encara que no des-
carten que es posi en marxa 
ja dijous o divendres.

La demolició de la 
piscina coberta, 
gairebé a punt

CAPPONT

❘ LLEIDA ❘ Els treballs de demoli-
ció de l’edifici de l’antiga pis-
cina coberta dels Camps Elisis 
avancen a bon ritme i ara ja 
només queda dreta una part 
de l’estructura de la façana i 
de la coberta. La demolició es-
tava prevista a començaments 
de gener, però es va demorar 
pel temporal de neu. La Paeria 
cedirà el solar a la Generalitat 
per possibilitar l’ampliació del 
col·legi Camps Elisis, situat al 
costat. L’estat actual de les obres de demolició de l’edifici, del qual ja només queda part de l’‘esquelet’.
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