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Segre
Dimecres, 9 d’octubre del 2019

lleida

comerç administracions

Municipis propers, contra Torre
Salses, i Primark aposta per Lleida

Ipcena insta a multar una
firma per una demolició

Alcaldes com els de Mollerussa, Balaguer i les Borges veuen “perjudicial” el projecte
de centre comercial || Postius diu que la cadena de roba busca un lloc cèntric
amado forrolla

maria marquès

❘ lleida ❘ Alcaldes i representants
dels ajuntaments de Mollerussa,
Tàrrega, les Borges, Alcarràs,
Balaguer, Torrefarrera, Alguaire, Almenar, Alfarràs i de la Diputació, Pimec i la Federació
d’Hostaleria van celebrar ahir
un debat a la seu de Pimec en el
qual van coincidir en el fet que
el projecte comercial de Torre
Salses els perjudica, després que
el tinent d’alcalde de la Paeria
Toni Postius els informés sobre
els plans comercials existents a
la ciutat. Es van posar “a disposició” per participar en el model
comercial de Lleida “sense que
ens faci mal” i van denunciar
que fins ara no s’havia comptat
mai amb la seua opinió en la
implantació de grans superfícies. En aquest sentit, l’alcalde
de Mollerussa, Marc Solsona,
va dir que “si hi ha models que
tenen un impacte de 40 km al
voltant, s’ha de poder donar veu
als afectats” i “fins ara Lleida
havia actuat a costa del territori”. Va afirmar que “no hi va
haver cap front comú contra un
projecte, sinó un debat perquè
el territori sigui fort davant dels
nous reptes”.
Per la seua banda, l’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, va
considerar que “Torre Salses és
perjudicial per a Balaguer, per
a la majoria de municipis i per
a Lleida, ja que si hi ha més de

Plantegen un ens per
revitalitzar el Barri Antic
❘ lleida ❘ El grup d’opinió que
promou la Fundació ICG
aposta per la creació d’un ens
públic obert a la ciutadania
i que incorpori agents socials i professionals del sector
privat com urbanistes o arquitectes per impulsar, com
a primera mesura, un pla
estratègic per revitalitzar el
Centre Històric

Unificació de la imatge
de les policies locals
El debat d’alcaldes va tenir lloc a la seu de Pimec a Lleida.

sis-centes al·legacions significa
que no és un projecte unànime”.
Així mateix, va denunciar que
fins ara s’hagi “obviat” l’opinió
del territori, “sobretot si ens inclouen en estudis d’impacte”.
Per la seua part, l’alcalde de
les Borges Blanques, Enric Mir,
va considerar que “hi ha d’haver
estratègies comunes per potenciar el comerç de proximitat”.

successos trànsit

Al jutge per fugir d’un
control a tota velocitat
i en direcció contrària
redacció

❘ lleida ❘ La Guàrdia Urbana va
detenir ahir un conductor temerari després d’una persecució per diversos carrers del
centre de Lleida. Els fets van
tenir lloc a les 00.10, quan una
patrulla va intentar aturar un
vehicle en un control a l’avinguda de Sant Ruf. El xòfer va
fer cas omís a les indicacions
dels agents i va continuar la
marxa a gran velocitat. Els
urbans van començar a seguir-lo i van observar que el
xòfer no respectava senyals de
circulació ni semàfors i que a
l’avinguda Prat de la Riba va
obligar a frenar bruscament
altres conductors. Així mateix,
va circular en sentit contrari
per un tram de Camp de Mart i
va seguir per altres carrers del

❘ lleida ❘ L’entitat ecologista
Ipcena presentarà una denúncia a la Paeria perquè
sancioni i inhabiliti l’empresa
Biosca de concursos públics
per haver enderrocat un edifici al carrer Tallada “incomplint el protocol”. L’entitat
afirma que “s’ha de regar
la construcció per reduir la
contaminació de partícules,
una actuació que no s’ha fet”
i que “s’ha superat cent vegades l’emissió de partícules permeses, cosa que afecta la salut de les persones”.
L’empresa va declinar fer
declaracions.

Centre Històric, fins que finalment va xocar amb una tanca
de seguretat i un mur al carrer
Gairoles, i van caure trossos
d’aquest mur sobre un turisme
aparcat. En aquell moment,
el conductor va abandonar el
vehicle i va continuar la fugida
a peu. Els agents van comprovar la documentació del vehicle a nom d’un veí de Lleida
de 38 anys, contra el qual es
van iniciar diligències penals
per conducció temerària i per
conduir sense llicència. Així
mateix, en l’escorcoll del vehicle, els agents van trobar-hi
una destral, unes tenalles, dos
ganivets i dos rotllos de cable
amb un pes aproximat de 10
kg, material que probablement
era robat, per la qual cosa va
ser decomissat.

De la mateixa manera es va expressar Postius, que va afirmar
que “Lleida ha de deixar de mirar-se a si mateixa i col·laborar
amb el territori”.
Així mateix, va anunciar que
la cadena de roba Primark “vol
instal·lar-se a la ciutat però no a
la perifèria”. Finalment, el president de Pimec Comerç Lleida,
Manel Llaràs, va afirmar que

“els municipis han de preparar el seu comerç perquè sigui
competitiu”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ lleida ❘ El Govern va aprovar ahir fer una consulta
pública prèvia al decret que
regularà la imatge corporativa i identificació pública dels
membres de totes les policies
locals de Catalunya per unificar la seua imatge. El decret inclourà mesures com
un uniforme comú o adaptar
la flota de vehicles.

Incendi a la cuina d’un
pis de la Bordeta

trànsit emergències
manel díaz

❘ lleida ❘ Quatre dotacions dels
Bombers i patrulles de la
Guàrdia Urbana es van desplaçar ahir a les 19.30 hores
fins al número 28 del carrer
Manuel Carrasco i Formiguera, a la Bordeta, després de
ser alertats de l’incendi d’un
habitatge. El foc només va
afectar la campana de fums
de la cuina. No hi va haver
ni desallotjats ni ferits.

Constituït el consell
territorial de Pardinyes

Imatge de les ambulàncies en l’atropellament de Rovira Roure.

Ferits dos ciclistes atropellats
a la capital del Segrià
❘ lleida ❘ Dos ciclistes van ser atropellats ahir a la tarda. Un home
de 19 anys va patir ferides al
ser envestit per un vehicle a les
18.47 hores a l’avinguda Rovira Roure a l’altura de l’Arnau.
Poc després, a l’avinguda Catalunya, una jove ciclista va ser

atropellada per un cotxe que es
disposava a entrar en una pàrquing situat a l’altura del col·legi
Maristes. Tots dos van ser evacuats a l’Arnau. Precisament,
usuaris de patinets elèctrics van
denunciar que aquest carril bici
és insegur.

❘ lleida ❘ La Paeria va constituir ahir el consell territorial de Pardinyes, un òrgan
de participació de veïns, entitats i col·lectius. En total,
n’hi haurà una quinzena,
que s’aniran creant durant
els pròxims mesos.

Col·laboració entre
l’ajuntament i CCOO
❘ lleida ❘ L’alcalde, Miquel
Pueyo, es va reunir ahir dimarts amb representants de
Comissions Obreres per establir línies d’actuació conjuntes. Pueyo va obrir al sindicat
la participació al Consell de
Ciutat.

