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S.E.
❘ LLEIDA ❘ La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) de Lleida 
ha paralitzat 25 desnonaments 
a la capital aquest any, un dels 
quals aquesta mateixa setmana. 
El portaveu de l’entitat, Henry 
Mora, va remarcar també que 
hi ha persones amb informes 
aprovats per obtenir pisos de la 
taula d’emergència, però que no 
els són assignats per la Paeria 
per falta d’habitatges. “Una si-
tuació com la de Cornellà”, va 
indicar, amb referència a l’ho-
me que dijous es va llançar des 
d’un desè pis quan anava a ser 
desnonat, i que també esperava 
un pis social. 

El portaveu de la PAH va fer 
aquestes declaracions després 
de la concentració davant una 
seu a Lleida del Banc Popular, 
entitat financera propietària 
del pis de Cornellà. Lleida es 
va sumar d’aquesta manera a la 
convocatòria de la PAH de cele-
brar concentracions a tot l’Estat 
per denunciar aquesta situació. 
Els manifestants van enganxar 
cartells a la façana de l’entitat 

La concentració de la PAH d’ahir a la ciutat de Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

La PAH culpa l’administració i la            
banca del suïcidi d’un desnonat

HABITATGE MOBILITZACIONS

A Cornellà, i l’entitat ha aconseguit paralitzar aquest any 25 casos a Lleida capital

Els empleats del 
Santa Maria 
cobraran la paga 
per objectius
Del 2017, així com els 
de l’hospital de Tremp

SANITAT

❘ LLEIDA ❘ Els 800 professionals 
de l’hospital Santa Maria i els 
200 del de Tremp cobraran 
dimarts vinent la paga per 
objectius del 2017, anome-
nada DPO. El president del 
comitè d’empresa del Santa 
Maria, David Ricart, va ex-
plicar que a alguns empleats 
ja se’ls va avançar aquesta 
paga, però als que no se’ls fa-
rà efectiva el proper dia 19 
tal com els van confirmar 
des de direcció. Cada DPO 
és individualitzada per ca-
da treballador, ja que depèn 
del seu salari. Així mateix, 
Ricart va manifestar que des 
de CCOO lluitaran per elimi-
nar el decret que reté el 5% 
del salari i que es va establir 
durant la crisi. 

D’altra banda, va infor-
mar que s’està negociant el 
conveni de centres sanitaris 
CatSalut per reduir la jorna-
da anual de 1.668 hores a les 
1.620 que es feien abans de 
les retallades, entre altres 
punts.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

bancària amb el lema “Aquest 
banc enganya, estafa i assassi-
na!”. Van denunciar “falta de 
polítiques socials d’habitatge 
reals a nivell estatal i català que 
garanteixin el dret a l’habitat-
ge” i van reclamar no afavorir 
“especuladors i la banca”. Es 
van desplaçar des de l’avinguda 
Catalunya cap a la plaça Paeria, 

corejant consignes com “no és 
un suïcidi, és assassinat” i “la 
banca mata”, i van reclamar 
tant a l’alcalde, Àngel Ros, com 
al president del Govern central, 
Pedro Sánchez, que s’implanti 
a la llei 24/2015 del Parlament 
mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’ha-
bitatge i la pobresa energètica. 

La protesta es va acabar amb 
un minut de silenci.

La Taula del Tercer Sector 
va reclamar garantir el dret a 
l’habitatge de les persones més 
vulnerables i el secretari gene-
ral d’UGT, Pepe Álvarez, va 
considerar que “als responsa-
bles polítics del nostre país se’ls 
hauria de caure la cara de ver-
gonya” pel suïcidi de l’home de 
Cornellà. La CUP va demanar 
al president Quim Torra “que 
garanteixi pa, sostre i feina per 
a la majoria de la població que 
és treballadora i precària”. Els 
comuns van advocar per “hu-
manitzar les institucions per 
no haver de lamentar cap altra 
mort per un intent de desno-
nament” i Endavant va clamar 
“prou de desnonaments, prou 
de violència capitalista”.

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



13COMARQUESSEGRE 
Dissabte, 16 de juny del 2018

Conferències sobre el pa 
artesanal a Cervera
❘ CERVERA ❘ La sala Francesc 
Buireu de Cervera va acollir 
ahir una jornada tècnica em-
marcada en la Fira del Pa i el 
Cereal que se celebra aquest 
cap de setmana amb quaran-
ta expositors. Els ponents 
van reivindicar el pa tradi-
cional pels seus valors nutri-
tius i la seua durabilitat. La 
doctora Antonieta Barahona, 
especialitzada en nutrició, 
va animar a “evitar el pa de 
gasolinera i buscar l’artesà 
professional”. La diferència, 
va assenyalar, “són els addi-
tius i la forma de fer-los, que 
poden ocasionar problemes 
de digestió”. El forner Manel 
Serra va destacar l’aroma, 
la textura i el color del pa 
artesanal, informa SEGRE 
Tàrrega.

Exposició a Alpicat sobre 
el càncer de còlon
❘ ALPICAT ❘ El consultori mèdic 
d’Alpicat acull fins al proper 
dia 25 una exposició sobre el 
càncer de còlon que ha estat 
organitzada en col·labora-
ció amb l’AECC i dedicada 
a exposar la seua incidència 
en països desenvolupats i a 
divulgar la importància de la 
prevenció i d’hàbits de vida 
saludables.

Netegen tres abocadors 
il·legals a Fraga
❘ FRAGA ❘ El Govern d’Aragó ha 
arxivat expedients oberts per 
tres abocadors il·legals a Fra-
ga denunciats per IU, després 
de constatar que el Seprona 
hagi verificat que s’han re-
tirat els rebutjos llançats de 
forma irregular.

n El departament de Terri-
tori i Sostenibilitat ha donat 
l’últim vistiplau ambiental a 
tres remuntadors que Baquei-
ra preveu construir al sector 
de la Peülla, a Alt Àneu. El 
primer, amb una longitud de 
de 1.297 metres, connecta 
les cotes 2.037 i 2.323 i part 
del seu traçat travessa la zo-
na perifèrica de protecció del 
Parc Nacional d’Aigüestor-
tes. El segon és el de la Pletiu 
d’Arnaldo, de 1.200 metres 
de longitud que connecta les 
cotes 1.900 i 2.154. La con-
selleria ha emès declaracions 
d’impacte favorables per als 

dos remuntadors. S’hi suma 
un telecorda al Cap del Port, 
autoritzat al considerar que no 
tindrà cap mena d’incidència 
ambiental.

D’altra banda, el projecte 
per construir una nova bassa 
per augmentar la producció 
de neu artificial al sector de 

Beret (Naut Aran) s’haurà 
de sotmetre a una avaluació 
d’impacte ambiental. Així ho 
ha establert la conselleria, al 
considerar que aquest embas-
sament de 182.547 metres 
cúbics de capacitat pot tenir 
“efectes significatius” en el 
medi natural. 

La resolució insta a implan-
tar mesures per evitar que 
animals caiguin a la bassa i 
estudis sobre com afectarà 
les conques fluvials del seu 
entorn. Baqueira encara no 
ha decidit quines inversions 
emprendrà aquest estiu per a 
la pròxima temporada d’esquí.

Ratifiquen tres remuntadors de Baqueira a Alt Àneu

BASSA A BERET
La bassa de neu artificial 
prevista a Beret s’haurà  
de sotmetre a avaluació 
d’impacte ambiental

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Martinsa Fadesa reco-
neix ara que el sòl de Vallfosca 
Mountain Resort a Espui només 
es podrà edificar si es fa de for-
ma paral·lela a les pistes d’esquí 
inacabades de la muntanya de 
Filià. Els administradors con-
cursals han rectificat les fitxes 
que descriuen aquests terrenys 
per incloure aquesta informa-
ció i advertir els interessats a 
adquirir-los en la subhasta que 
haurà de començar el 5 de juliol. 
Les parcel·les en venda inclouen 
130.000 metres quadrats a l’en-
torn del poble on estaven pre-
vistos uns milers d’habitatges 
de segona residència i un camp 
de golf que mai no va arribar a 
funcionar.

L’anunci de la subhasta l’abril 
passat va provocar sorpresa i 
rebuig a la Torre de Capdella, 
ja que Martinsa Fadesa plante-
java vendre el sòl edificable en 
lots desvinculats del projecte 
de l’estació d’esquí. Tant l’ajun-
tament com l’EMD i els veïns 
d’Espui van recordar llavors 
que la normativa urbanística 
exigeix que aquests habitatges a 
Espui es construeixin de forma 
paral·lela a les pistes de Filià, 
una cosa que va corroborar la 
direcció general d’Urbanisme 
de la Generalitat.

Dos mesos després, les fitxes 
corregides adverteixen que, 
per bé que els terrenys d’Es-
pui tenen la qualificació de sòl 
residencial, “l’atorgament de 
llicències d’edificació està supe-
ditat a l’execució de les obres de 
l’àrea esquiable de Filià”. Tan-
mateix, Martinsa insisteix que 
les concessions necessàries per 
ocupar la muntanya amb pistes 
i remuntadors “resulten extin-
gides pels efectes propis de la 
situació de liquidació” del grup 
immobiliari.

Martinsa reconeix que el sòl d’Espui 
només és edificable si hi ha pistes
Així ho adverteix als interessats al licitar pels terrenys i el camp de golf del projecte 
paralitzat de Vallfosca || Deu lots, a subhasta a partir del 5 de juliol

URBANISME ESQUÍ

La base del remuntador de l’estació d’esquí inacabada de Vallfosca a Espui.

LLEONARD DELSHAMS
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