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LLEIDA

EQUIPAMENTS LLEURE

En l’aire la ‘disco’ de Gardeny
al no haver pagat encara

URBANISME REFORMA
LLEONARD DELSHAMS

A la Paeria no li consta cap ingrés i notifica l’inici de la rescissió
|| PDeCAT, ERC i Comú creuen que es va fer molt aviat
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ja ha notificat a Ágora del Este, empresa
concessionària de la discoteca
The Hill de Gardeny, l’acord
del ple del març d’iniciar l’expedient per extingir la concessió per impagament del cànon
de 940.871 euros. Al febrer,
l’oposició va forçar a donar-li
un altre mes i el dia de la sessió plenària del març, la firma
va aportar un aval bancari per
l’import d’un cànon, però es
va aprovar igualment iniciar
la rescissió amb l’abstenció de
PDeCAT i ERC i el Comú en
contra. Després, el Contenciós
va resoldre que la concessionària ha de pagar també el cànon
del 2015. La tinenta d’alcalde d’Economia, Montse Mínguez, va afirmar que “a data
d’avui [per ahir] no consta cap
ingrés”, però els adjudicataris
tenen deu dies des de la notificació per al·legar. Aquest diari
no va poder localitzar ahir el
portaveu d’Ágora del Este, que
fins ara ha manifestat la seua
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Imatge d’un dels sondatges ahir al pàrquing de l’Auditori.

Imatge d’arxiu de la discoteca The Hill de Gardeny.

voluntat d’obrir aquesta temporada (pot fer-ho des de l’1
de maig). Ni Mínguez ni l’edil
responsable de concessions,
Rafel Peris, es van aventurar
a assegurar si aquest estiu hi
haurà disco a Gardeny. Carles
Vega, d’ERC, va insistir que “la
manera de cobrar el deute és

que puguin treballar” i preguntarà a la comissió d’Economia
per l’expedient, igual que Toni
Postius, del PDeCAT, que segueix considerant que “no ve
d’un mes”. Sergi Talamonte,
del Comú, va incidir a “generar
les condicions adequades per
cobrar el deute”.

PREUS HABITATGE

La compravenda de pisos al febrer
registra la millor dada en sis anys
❘ LLEIDA ❘ El nombre d’operacions de compravenda de pisos
al febrer a Lleida es va situar
en 337 transaccions, un 23 per
cent més que el mateix mes de
l’any anterior, i representa el
registre més alt des del gener
del 2012, quan va ser de 356
operacions, segons les dades
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
De les 337 del febrer, 278

corresponen a habitatge usat i
59 a nou i 301 eren pisos lliures
i 36 de caràcter protegit.
A Catalunya hi va haver
6.610 operacions al febrer, un
8,8 per cent més que el mateix
mes del 2017. Aquestes xifres
són les més altes que s’han registrat en un mes de febrer des
de l’any 2008 (6.727). La recuperació de les vendes en el
sector immobiliari ve marcada

pel protagonisme de les vendes
dels pisos de segona mà que
representen el 84 per cent de
les transaccions.
A Espanya, el nombre d’operacions de compravenda de
pisos al febrer es va situar a
41.480 habitatges, el 16,2 per
cent més que el febrer de l’any
passat i obté el resultat més alt
en un segon mes any des del
2011 (45.107).

La Paeria preveu també
prospeccions a la plaça
d’accés a l’Auditori
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Paeria preveu
sondatges també a la plaça
d’accés a l’Auditori, arran
de les restes arqueològiques
trobades la setmana passada
per conèixer l’estat del subsòl
de cara a redactar el projecte
que convertirà l’actual aparcament en una plaça.
Durant aquesta setmana,
els tècnics fan prospeccions
per determinar la profunditat en la qual es troben les
restes, que serien del segle
XVIII i que correspondrien a

l’antic portal de la Magdalena, i així poder determinar
a la redacció del projecte
de la nova plaça on es col·
locarà cada element per no
danyar-les.
En concret, s’han efectuat
sondatges en cinc punts en els
quals es preveu la plantació
d’arbres, edificar algun mur
i posar canonades.
De cara a la setmana que
ve, els operaris en realitzaran dos a la plaça per als vianants d’accés a l’Auditori,
fora del pàrquing.

Cs vol celebrar l’Any del Patrimoni Cultural
❘ LLEIDA ❘ El grup municipal de Ciutadans a l’ajuntament aposta
perquè Lleida celebri de forma activa l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018. “L’any 2018 és una gran oportunitat
per redescobrir, difondre, valoritzar, fer accessible a tothom
i posar en relleu el potencial de l’ampli patrimoni cultural
de què disfruta Lleida”, va afirmar el regidor Daniel Rubio,
que va explicar que va elevar aquesta proposta a la Comissió
de Serveis Personals.

Campanya de micromecenatge per les Festes de Maig
❘ LLEIDA ❘ El col·lectiu La Sirollada ha posat en marxa una
campanya de microfinançament per a les Festes de Maig per
aconseguir 3.000 euros i poder crear un espai que aglutini
totes les activitats culturals que impulsen diverses entitats de
la plataforma. Sota el lema “No podem ser si no som lliures”,
La Sirollada celebra el cinquè aniversari amb la voluntat de
ser un dels principals espais per les festes.

Xarrada sobre la història dels secrets de l’Horta
❘ LLEIDA ❘ La Comissió de l’Horta i l’Associació per a la interpretació de l’Horta, vinculada a la Granja Pifarré, celebraran
el pròxim 20 d’abril la conferència Els secrets de l’Horta de
Lleida. L’acte s’emmarca en el 25è aniversari de la Comissió
de l’Horta de la FAVLL. La xarrada la faran l’historiador i
president de l’associació d’Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González Pérez, i l’educador Joan Pifarré Vidal, que
explicaran la importància dels espais de l’Horta a la ciutat
i les curiositats que amaga.

