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❘ LLEIDA ❘ El ple de la Paeria 
de divendres vinent debatrà 
nou mocions, de les quals 
dos fan referència a la reti-
rada de noms de carrers re-
lacionats amb el franquisme. 
Una la presenta CiU i l’altra, 
ERC-Avancem. El col·lectiu 
juvenil Arran, que es va en-
dur fa setmanes diverses pla-
ques amb noms franquistes, 
critica que CiU proposi un 
comitè d’experts per canviar 
els noms i prepara més acci-
ons. Per la seua part, el Comú 
presentarà una moció sobre 
els estudis comercials i plan-
tejarà una consulta ciutada-
na, després de la polèmica 
entre govern i oposició sobre 

l’adjudicació d’aquests infor-
mes. A més, el PP en presen-
ta una altra que reclama una 
solució per als assentaments 
gitanos i CiU, una que pro-
posa pressupostos participa-
tius el 2017 i una altra que 
demana més il·luminació als 
barris.

Una altra de la Crida re-
clama “un ajuntament laic” 
i una altra planteja un pla de 
gestió integral del patrimoni 
de la ciutat. El Comú en pre-
senta una sobre la servitud 
de pas en el terme municipal 
i la Federació d’Associacions 
de Veïns insta a retirar una 
moció que demana despoli-
titzar la FAV.

Mocions contra noms 
franquistes i sobre  
l’estudi comercial

POLÍTICA PAERIA

El PSC demana construir ja l’escola Pinyana

❘ LLEIDA ❘ El PSC ha registrat una proposta de resolució al Par-
lament perquè “la Generalitat reconegui la urgència de la 
construcció de l’escola Pinyana i doti de partida pressupos-
tària la redacció del projecte i els recursos necessaris per a 
la seua construcció el 2016”. El diputat del PSC per Lleida, 
Òscar Ordeig, va afirmar que “no pot continuar donant 
excuses per evitar que els gairebé 250 alumnes d’entre 3 i 
9 anys de l’escola continuïn rebent classes en mòduls prefa-
bricats”. Aquest centre educatiu va ser creat en barracons 
fa set anys i continua igual.

La Crida insta a aplicar el reglament del català

❘ LLEIDA ❘ La Crida per Lleida-CUP va lamentar ahir que el 
govern de la Paeria “no hagi donat resposta” a la petició que 
van presentar al síndic municipal de greuges perquè instés 
l’ajuntament “a respectar la vigència de l’actual reglament 
d’ús del català”. Critica que l’ajuntament ja enviï documents 
en català i castellà.

Jornada sobre el municipalisme a Europa

❘ LLEIDA ❘ El món local va ser ahir protagonista en la XXV 
Jornada Europea organitzada al Parlament pel Consell Ca-
talà del Moviment Europeu, sota el títol Municipis que fan 
Europa. El tinent d’alcalde Rafael Peris va participar en la 
taula redona Les relacions dels municipis catalans amb la 
Unió Europea.

Dinou dones van deixar  
la prostitució l’any passat
De les 44 que va atendre la Paeria, segons Mestres || CiU i veïns veuen 
“passivitat” davant d’actes il·lícits i el govern, “contundència”

CENTRE HISTÒRIC BALANÇ

❘ LLEIDA ❘ La regidora de Segure-
tat, Sara Mestres, va assegu-
rar ahir que durant el 2015 la 
Paeria va atendre 44 dones que 
es dedicaven a la prostitució, 
derivades per serveis socials, 
de les quals 41 van acudir al 
servei d’inserció laboral i 19 
van trobar feina. Així mateix, 
va indicar que es van practicar 
1.671 actuacions en seguretat 
ciutadana al Barri Antic, que 
es van saldar amb 61 detinguts 
i 245 actes de consum de dro-
ga en la via pública. Mestres 
va replicar d’aquesta manera 
les critiques que hores abans 
havia llançat el president del 
grup municipal de CiU, Toni 
Postius, que va denunciar “pas-
sivitat” del govern de la Paeria 
en la lluita contra el tràfic de 
drogues i la prostitució al Cen-
tre Històric. El president de la 
Plataforma per la Dignificació 
del Pla de l’Aigua, Josep Maria 
Muñoz, va detallar que “entre 
els carrers Boters, Veguer de 
Carcassona, Múrcia i part de 
Tallada es ven droga al detall 
tot el dia”.

El líder de CiU va recordar 
que al setembre ja van de-
nunciar aquesta situació “i es 
manté igual, com constaten les 
queixes dels veïns”. Va afirmar 
haver parlat amb 300 perso-
nes i cent comerços i entitats i 
va anunciar que demanarà al 
govern que compleixi el seu 
“compromís” d’endurir l’or-
denança de civisme (vegeu el 
desglossament). I si Postius veu 
“inacció” del govern, tant el 
tinent d’alcalde Fèlix Larrosa 
com l’edil Mestres van defensar 
que les accions de l’ajuntament 
contra l’incivisme són “contun-
dents”. Mestres va assenyalar 
que Postius “és a Madrid tota 
la setmana” i va recordar que 
les competències de seguretat 
corresponen als Mossos d’Es-

quadra. A més, el va acusar de 
practicar una política “destruc-
tiva respecte a alguns barris, 
associant-los a gent incívica i 
que comet delictes”. Larrosa 
va aconsellar a Postius “passe-
jar-se més” pel Centre Històric.

Postius, amb edils de CiU i veïns del Centre Històric.

LLEONARD DELSHAMS

■ El president del grup mu-
nicipal de CiU, Toni Postius, 
va anunciar que en la prò-
xima comissió d’Urbanis-
me demanarà al govern que 
compleixi el seu “compro-
mís” de canviar l’ordenança 
de civisme per eradicar les 
activitats incíviques i il·lí-
cites per endurir les san-
cions i tipificar millor les 

actuacions il·legals. A més, 
va proposar una campanya 
per fomentar el civisme i 
va reclamar més neteja al 
barri. Al seu torn, el tinent 
d’alcalde Fèlix Larrosa va 
replicar que la campanya 
ja està prevista i que farà 
referència també a la neteja 
i a les sancions per incomplir 
les ordenances.

L’APUNT

Postius reclama endurir 
l’ordenança de civisme

Xarrada sobre 
obligacions  
fiscals d’ens

ASSOCIACIONS

❘ LLEIDA ❘ La Federació d’Associaci-
ons de Veïns va acollir ahir una 
conferència sobre les obligaci-
ons fiscals de les entitats de lu-
cre dirigida a dirigents veïnals, 
arran dels canvis en l’impost 
de societats. El president de la 
FAV, Toni Baró, va afirmar que 
els representants veïnals tenen 
encara molts dubtes i inquie-
tud al voltant d’aquesta qüestió, 
per la qual cosa van organitzar 
la conferència per tal d’aclarir 
conceptes. La sala de la FAV on es va fer la conferència es va quedar petita.

LLEONARD DELSHAMS

Tallers per a 
l’ordenança de 
paisatge urbà

PARTICIPACIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament organit-
zarà a partir del 18 de febrer 
tallers sobre la nova orde-
nança de paisatge urbà, que 
planteja limitar la instal·lació 
de parabòliques a les faça-
nes, entre altres qüestions. El 
tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Fèlix Larrosa, es va reunir 
ahir amb representants del 
gremi de la construcció i els 
va convidar a participar en 
aquestes trobades, pensades 
per recollir aportacions a la 
normativa.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


