|

24 Lleida

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 13 D’OCTUBRE DEL 2016

Rialp tindrà
habitatges
dotacionals públics

Els arquitectes
obren edificis
per conèixer
millor Lleida

a Els pisos es

destinaran a estades
temporals per a joves
i gent gran

a Més de 200 persones participen en

l’Arquitectour, amb rutes guiades a
deu edificis poc coneguts de la ciutat
D.M.
LLEIDA

La delegació a Lleida del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va posar
en marxa l’any passat l’Arquitectour, destinada a
donar a conèixer edificis
emblemàtics de la ciutat
que normalment estan
tancats al públic o són poc
coneguts. El cap de setmana passat se’n va fer la segona edició. Va reunir més
de 200 participants al llarg
de tot el cap de setmana,
en diferents rutes guiades
pels 10 habitatges i edificis singulars de la ciutat de
Lleida que habitualment

no estan oberts al públic.
En aquesta edició ha
tornat a haver-hi la presència d’instagramers especialitzats en fotografia
d’arquitectura, que han
suposat un plus de visibilitat per als edificis lleidatans i la pluralitat i riquesa
arquitectònica de la ciutat. El president de COAC
Lleida, Víctor Pérez-Pallarès, va valorar molt positivament l’edició d’enguany
i va destacar que “un 90%
dels participants no són
arquitectes, complint així
un dels objectius de l’Arquitectour: divulgar l’arquitectura i l’urbanisme. ■
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L’edifici industrial on té la seu Pagès Editors va ser un dels
punts de les visites guiades ■ COAC

El municipi de Rialp podrà
construir habitatges dotacionals públics al seu terme, gràcies a la modificació de dos planejaments
urbanístics que ha aprovat aquest dimarts la Comissió territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, presidida pel director general
d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, Agustí Serra.
Rialp està format per set
nuclis de població, la majoria de petites dimensions.
La Comissió ha aprovat
modificar les normes subsidiàries de planejament
que afecten tot el municipi
i també modificar el pla
parcial urbanístic de l’àmbit SUD-1 situat al nord

Vista general del poble de
Rialp ■ TERRITORI

del nucli de Rialp, entre la
C-13 i el riu.
L’habitatge dotacional
públic, que se situarà en
sòl de titularitat pública,
qualificat d’urbà o urbanitzable, és aquell que ofereix estades temporals a
persones amb necessitats
d’assistència, com ara
gent gran, o bé d’emancipació. ■

El solar i la casa que ha adquirit l’Ajuntament per fer-hi una zona d’aparcament ■ AJ. ALPICAT

L’Ajuntament d’Alpicat
esponjarà el centre i hi
crearà més aparcament
ACN
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ALPICAT

La junta de govern local de
l’Ajuntament d’Alpicat ha
acordat l’adquisició de dos
immobles al nucli antic de
la població, amb l’objectiu
d’esponjar la zona amb la
creació de nous aparcaments i places lúdiques.

Els immobles adquirits
són, concretament, una
parcel·la ubicada al número 15 del carrer Raval, propietat de Solvia, per un import de 15.500 euros, i una
casa (per enderrocar) situada al número 12 del
mateix carrer propietat
d’un particular, per la qual
l’Ajuntament pagarà un

import de 12.500 euros.
Cal tenir en compte que
totes dues parcel·les són
confrontants. El finançament de l’actuació s’ha dut
a terme gràcies als diners
cobrats pel consistori alpicatí per l’expropiació
d’uns terrenys municipals
afectats per la construcció
de l’autovia A-14. ■

