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La troballa d’un mur retalla 
l’ampliació de nínxols del cementiri.
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Demanen ajuda per repatriar el cos 
del jove que va morir boxejant.
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Imatge del novembre passat, quan el pub La Casa de la Bomba va poder obrir amb llicència de bar.
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S. COSTA D.
❘ LLEIDA ❘ Els locals de lleure noc-
turn de la ciutat podran tornar 
a sol·licitar la llicència tempo-
ral per funcionar com a bar a la 
tarda fins a la una de la matina-
da. Així ho va anunciar ahir la 
Paeria, que va adoptar aquesta 
decisió després que la Genera-
litat hagi decretat el tancament 
de pubs i discoteques durant dos 
setmanes a partir d’avui.

El regidor responsable de 
Mobilitat, Joan Ramon Cas-
tro, va manifestar que des de 
l’ajuntament “es volen donar 
facilitats perquè puguin man-
tenir un mínim d’activitat als 
locals d’un sector que s’ha vist 
molt perjudicat per les mesures 
sanitàries”.

Així mateix, va detallar que 
els establiments que demanin 
aquesta doble llicència podran 
disposar de terrassa “als llocs on 
estigui permès per les ordenan-
ces municipals”. Això comporta 
que els locals de lleure nocturn 
que vulguin posar taules i cadi-
res davant del seu establiment 
“hauran de seguir les mateixes 
normes que qualsevol altre bar i 
hauran de ser retirades quan les 
mesures siguin modificades per 
les autoritats sanitàries”. Castro 
va recordar que la Paeria ja va 
permetre a finals de l’any passat 
obtenir aquesta doble llicència 
als locals de lleure nocturn.

No obstant, la Paeria va dei-
xar clar que la instal·lació de 
terrasses no anirà acompanya-
da de nous talls de trànsit en 
alguns carrers per facilitar-ho. 
En aquest sentit, va argumentar 

Les discoteques i els pubs podran 
funcionar com a bars fins a reobrir
La Paeria permet aquesta activitat i tenir terrassa mentre duri el tancament ordenat 
per Salut || El sector ho aplaudeix i lamenta que no es tallin carrers per posar taules

HOSTALERIA LLICÈNCIES

que ha adoptat aquesta decisió 
per “compatibilitzar l’activitat 
dels locals amb el descans veïnal 
i atenent la petició de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns 
(FAV) que no hi hagi més talls 

de carrer per facilitar la instal-
lació de terrasses els caps de 
setmana”. Val a recordar que 
els veïns dels carrers Doctora 
Castells, Sant Martí, Bonaire i 
Teuleries es van queixar fa unes 
setmanes que aquesta mesura 
i la consegüent l’ampliació de 
terrasses dificultava el seu des-
cans, pel soroll que generaven 
fins a la matinada, a banda de 
dificultar el trànsit. De fet, la 
Paeria ja va anunciar fa unes 
setmanes que no tornaria a ta-
llar carrers.

Per la seua part, el portaveu 
del lleure nocturn de la Federa-
ció d’Hostaleria, Santi Salvador, 
va valorar “molt positivament” 
la decisió de la Paeria, encara 
que va reconèixer que “ens dei-
xa amb un sabor agredolç que 
no tallin carrers per ampliar 
terrasses”. Salvador va afegir 
que perquè els locals puguin dis-
posar de terrasses “ocuparem 
les places de zona blava” i que 
aquesta possibilitat de fer de bar 
“ha ajudat molts locals a poder 
tirar endavant”.

SATISFACCIÓ

El sector diu que usaran la 

zona blava per posar les 

terrasses i que la decisió 

“ajudarà molts locals”

El PSC insta a 
impulsar la 
candidatura      
de la Seu Vella
Veu “falta d’ambició” 
en el tripartit

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal 
del PSC reclama al govern 
de la Paeria que aposti per 
la candidatura de la Seu Ve-
lla a Patrimoni Mundial de 
la Unesco “per impulsar el 
patrimoni cultural i promoci-
onar l’economia de la ciutat”. 
La regidora Carme Valls va 
lamentar la “falta d’ambició 
i iniciativa per generar una 
imatge positiva de la ciutat 
i crear sinergies per avançar 
en un dossier que comptava 
amb el suport de l’Estat”. Va 
criticar que l’alcalde “no hagi 
reivindicat davant de la con-
sellera de Cultura l’impuls 
de la precandidatura de la 
Seu Vella”. 

“És una mostra de la inac-
ció del govern municipal, que 
no genera il·lusió ni confian-
ça en la ciutadania per a la 
recuperació de la ciutat”, 
va subratllar, i va conside-
rar que la renúncia del nou 
adjudicatari del bar mostra 
també aquesta “falta d’em-
penta” del tripartit. 

Va incidir que aquesta fal-
ta d’iniciatives “per fer de 
Lleida la segona capital de 
Catalunya s’escenifica amb 
el tancament de GlobaLleida, 
l’absència d’un projecte per 
dinamitzar el comerç i d’un 
pla de turisme, així com amb 
la confusió creada amb l’ofi-
cina de recuperació econòmi-
ca, de la qual es desconeixen 
les seues competències”. Va 
recordar que han sol·licitat 
un ple extraordinari sobre 
promoció econòmica perquè 
“no podem continuar nave-
gant a la deriva”.

Els enginyers tramiten          
un 20% menys de visats

GREMIS ASSEMBLEA

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Lleida va 
tramitar l’any passat 4.130 vi-
sats, la qual cosa representa un 
20% menys que el 2019. Així 
ho van indicar després de l’as-
semblea general ordinària, en 
la qual també van informar que 
van gestionar 78 ofertes de tre-
ball i van organitzar 24 cursos o 
jornades amb 421 participants 
en total. El degà del col·legi, 
Ramon Grau, va destacar que 
durant la pandèmia “des del pri-

mer moment l’equip d’Enginyers 
Lleida es va adaptar a la situació 
de teletreball i es van implemen-
tar processos digitals i video-
conferències perquè l’activitat 
professional no es veiés afec-
tada”. El Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya va assegurar que 
la superfície visada a Catalunya 
va caure un 15% en el primer 
semestre d’aquest any respecte 
al mateix període del 2019 i un 
1,5% respecte al del 2020. A 
Lleida, va ser del 13,7%.

❘ LLEIDA ❘ El tram del 
carrer Fleming més 
pròxim al Camp 
d’Esports queda co-
lonitzat per bosses 
de plàstic després 
de la celebració del 
mercadillo dels di-
jous, situació que 
provoca queixes 
veïnals. La ma-
teixa estampa es 
repeteix habitual-
ment els dissabtes 
a Pardinyes des-
prés del mercadillo 
de Barris Nord.

El carrer Fleming, 
‘colonitzat’ per 
bosses després 
del mercadillo


