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Llicencia per a 44 pisos al solar de 
Cappont on es va projertar un hotel 

la Paeria dóna 
un pis a una de 
les desallotjades 
deMajor33 

És l'ú ltim sense edificar a l'avinguda de l'Estudi General, al costat de l'LI-11 1 LLEIDAI L'ajuntament hn con
ccdil un pis d'cmergcncia so
cial a una de les vel'nes que 
van ser desallotjades del 
número 33 del c:~rrcr Major 
dcsprés que la Paoria el pre
cintés al detectar esquerdes 
en !'estructura. Aixf ho va os
segurar la mateixo vci'na, que 
va dir que hi podr~ entrar a 
viurea partir de dilluns, pero 
critica que ''només m'bagin 
autoritzat a mi, m entre que a 
la meua parella l'hi han dene
gat sen se donar cap explica
ció ni justi ficació". De mona 
que pugui entrar a viure amb 
ell "J¡erque [ins ara ha ha
gut de dormir al seu cotxe al 
carrer", ta l com va publicar 
aquest diari. 

SANTI COSTA DOMI NGO l'edificació del'últim solar lliure 
d'oquesta avinguda limítro[a 
amb el campus do la Univcrsitat 
de Lleida. 

La promotora que ho rebut 
la lliccncia per als babitatges 
és la mateixa que va projec
tar !'hotel. L'ajuntamenl fins i 
tot va arribar o donar-hi llum 
verda el2007 per comcn~ar les 
obres, pe1·o l'esclat de la crlsi va 

PROPOSAT EL 2007 

La promotora que fara els 
pisos és la mateixa que va 
projectar l'hotel, que havia 
de ser de quatre estrelles 

fer que el projecte quedés abon
donat. L'edjfici ten ia un disseny 
avantguardista que recordava 
una fulla amb una superficie de 
9.500 me tres quadrals i hnuria 
comptat amb 95 habilacions. 
L'edifici era obra de l'arquitecte 
Juli CapeUa i estova oriental al 

ENSENYAMENT 

1 LLEIOA 1 L'ajuntament ha con· 
cedit llicencia a la promotora 
aragonesa Eiz.asa per construir 
un edifici de 44 hnbitatges a 
l'avinguda de I'Estudi General, 
al costal de la carretera Ll-11. 
Una promoció que se suma a 
les di verses que es preveuen o 
curt termini tanl a Cappont com 
als difcrents barris, perb ambla 
particularitat que, prccisament, 
en aquest solar estova projeclnt 
construir un hotel de disseny 
de quatrc estrelles amb pisci
na i mirador. Així ho van con
fi rmar fonls de la promotora, 
que van precisar que "és cert 
que al principi, sobre el 2006, 
prevciem un hotel, pero el pro
jecte no va prosperar i ara hem 
rebut la !licencia per construir 
aqucst bloc d'habitatges en lloc 
seu". No obstant, van recalcar 
que "encara no s'ha previst ni 
comenc;ar les obres ni la venda 
sobro plano!, almcnys durnnt cls 
propers mesos". Malgrat aixo, 
l'njuntomcnt ja ba donot llum 
vcrda al projecte, que suposnrio sector deis ncgocis. El solu on anlran els habltatges, entr•I'LI-1 1 1 Estudl General. 

La concertada es 
veu 1amena~ada' 
i no descarta 
anar als tribunals 

HABITATGE SECTOR IMMOBILIARI 

La Sareb posa a la venda 64 habitatges a la província 

1 BARCELONA! L'escola concer
tada es veu amena~acla pe! 
decret de concerts educatius 
i el d'oclmissió d'alumnes que 
la Generolitnt preveu npro· 
varen les propercs setmanes. 
Aixf bo van alertar ah ir cls 
representants de les agru
pacions de centres concer· 
tats en una compn rei xen~a 
conjunta. "Se'ns ha acabat 
la p:~cicncia", va afirmar el 
vicepresident de la Federnció 
Catalana de Centres d'En
senynment, Jordi Gnrcia. 
Subratllen que els decrets 
posen en perill a ls centres i 
esperen la res posta d'Educa
ció a les scucs nJ.Iegacions, 
pero si prosperen sen se can
vis no descarten emprendre 
accions judicinls. 

Dos són a la capital, mentre que a Talarn, Rosselló i Anglesola n'ofereix una dotzena 

lllEIOAI La Societal de Gestió 
d'Actius Procedents de 1:~ Re
cstructuració Bancaria (Sareb) 
ha llanc;at una campanya per 
vcndrc un total de 64 babit.at
ges de mida petita (d'una o dos 
bl!bitacions), a la p1·ovíncia, la 
majoria deis quals esconcen
tren n Talarn, Rosselló i Angle
soln, mcntre que a la capital en 
comercialitzara dos. L'habitat
ge més barat es ven per 34.900 
euros a Tolarn, mcntre que el 

més ca1· és un de la Pobla de 
Segur per 136.500 euros. En 
total, In Snreb ofcreix pisos a 
Almacelles (4), Anglesola (12), 
Castclló de Farfanya (1), In 
Coma i la Pedra (1), U e ida (2), 
Montelli\ i Martinet (1), la Pobla 
de Seg~ur (5), Rossell6 (] 2), Sant 
Guim de Freixenet (8), Talnrn 
(12) i la Torre de Capdella (1}. 

Amb aquesta iniciativa, la 
companyi:~ asscgurn que busca 
oferir solucions immobiliñrics 

Segre us convida al musical 

Jekyll & H id e 
Un dt'f~ mt!s lamosos mu~o~eals de 
flr().ldW,lfOI'IM 'I¡',,MtTI"n.trPI 
1991 Conld l.t h \ t{lf~ del doc:tor 
Jekyll qUI!.. hdvent ~5Cobert una 
po<IO q~ ~<'t cf de~blil 
nvnt d~" b (W'I'\ONllt.", haur,\ 
d'.\flPndtP ,, conrrotu a MI. Hld(>. 

la notJa TRACV 
o¡,,...,.., 14 dem••s• les l1.80t1 

o ...... ...,.. 15 dematt "' '" 18.00h 
IL TIU DIAIII 
....-o o • 

pera des de joves que vulguin 
iodcpenditzar-se fins a parclles 
que busquen el seu primer pis 
o persones de més edat que es 

V ENTALL DE PREUS 

t:immoble més barat surt 
per 34.900 euros i ésa 
Tala m, i el més car, per 
136.500 a la Pobla 

decanlin arn per immobles més 
pctits. 

L:~ campanya ha cst:~t llnn· 
~ada a nivell estatal i ofereix 
un total de 3.293 pisos d'un i 
dos dormitoris des de 39.000 
euros. Lesprovíncies amb més 
habitatges en venda són Múrcia 
(512), Almcria (372), Alacant 
(239), Toledo (223), C:~stelló 
(150), Tarragona (148), Barce
lona (116), Pontevcdra (114) i 
la Rioja (108). 
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1 54 GUIA 

PROGRAMES ESPORTS 

Lleida TV emet 
des de la Pobla de 
Segur !/Olimpíada 
Flamicell en directe 
A partir de les 9.30 hores, Uei
do TV eme\ en di recte !'Olim
píada escolar Plamicell , que 
se celebt'll duran\ el matf a la 
Poblo de Segur. Alcix Ber 
gés i Joan Cama explicaran 
tots e ls detalls d'una compe
t ició que comen~arñ amb la 
desfilada deis porticipants i 
l'encesa del peveter. Aquesl 
any, en la 38a edició, !'at leta 
convidat és Manci Fcrnández 
!rucia, excampió de Catallt· 
nya de mara\6 i de marxa. El 
programn, que acabara nmb 
el lliurament de medallcs al 

TV3 
06.00 Noticies 3/24. 
1250EIIIenguado.Aprendrtco-

ra/dlvis!roalleldo.Gulllem 
Alblltoma a dasse, canta 
en xines 1 ra castells, tot 
buscant els motlus pels 
quals algú vol o no vol 
aprendre catalt Per qu~ 
aprenen catala els adults, 
1 com ho fan1 Per la seua 
banda, Yolanda Sey vlat-
jar<\ a lleida, a la recerca 
del ca tal~ de Ponen t... 1 
no,alla nodluen"Lieide~ 

13.45 Zonazilplng. 

TARDA 

1430Telenoticies mlgdla.ln-
formatlu dlarl presentat 
per Ramon Pellicer 1 Cris-
tina Rlba. 

15.40 Tarda de d ne. lnrocob/e 
12012). Director: Olivier 
Nakache 1 Erkloledano. 

17 AOTarda de clnt.DVIO(gede 
loFannyl2015~ Director: 
Lola Doillon. 

19.25Tarda de cine. Cloro Com-
poomor. lo dono oblidodo 
12011).Dir.:LiluraMañá. 

EL~.~~.~!WJ 
NIT 

21.00 T.tenotfciM vespre.ln· 
formatlu dlarl presenta! 
per Ramon Pellicer i Cris· 
tlnaRiba. 

2155 Preguntesfr~Qents. 
0130 Notfdes 3/24. 
03.00 Rhmts al'estudl Amb Em¡. 

li Balierola Blues QuinteL 
04.00 81uesal'estudl. tvan Ko-

vacevic S spo!S. 
05.00 Jau a l'estudl. 

Televisió 
LLEIDA TV ECONOMIA 

SEGAE 
Oissabt~. 7 d~ marplel 2020 

Especial sobre la XIX Jornada 
Reg i Futur del Canal d'Urgell 
a 'El debat de Lleida Activa' 

Foto de familia de is partlclpants en una edlcló anterior. 

El Canal d'Urgell es \roba im
mers en un procés de modernil
zació, tan\ respecte a l'ús efici
enl de l'nigun coma la gestió 
mcdiambiental, que superara cls 
mil milions d'euros d'inversió, 
el projecte més gran d'aquestes 
característiques que es dcscn· 
volup:.ra a Europa a la primera 
meitat del segle XIX. Suposa 
4.300 quilometres de cana· 
lització, 21 estacions de bom
batge, 45 basses de regulació i 
ndequar 325 quilometres de \lÍa 
verda paraJ.lela als canals. Un 

esfor~ titñnic que és l'cix central 
de la Di novena Jornada Reg i 
Futurque el Canal d'Urgell va 
organitzar a hir a Mollcrussa i 
que avui sera també l'epiccntre 
d'E/ deba/ tleL/eid(IActiva, que 
s'emet a Lleida TV a les 19.30, 
un especial dcdicat a resumir 
les ponencies i la taula redona. 
També incloura entrevistes amb 
alguns deis protngonjstes de la 
jornada, entre els quals el presi
den! de la Comunitat General 
de Regnnts deis Conals d'Urgell, 
AmadeuRos. 

voltanl de les 18.00 h, ent re
v istara els orgnnitzndors i els 
esportistes, cls grans herois de 
la jornada. Els alumnes d'una 
desena de coHegis competiran 
en difcrcnts espais urbans. Un 

moment emotiu és la cerimo
nia d'inauguració, nmb auto· 
ritats, atletcs convidats i els 
petits atletes de l'escola més 
ben classificadn recorren la 
pista amb la torxn. 

Super3/33 
06.01 Mlc. 
06.01 M~amlnlmals. 
06.32les tros bossones. 
07.19 Kazoop._ 
07.38 Una ma de contu. 
07.46 El Miel elsseusamlcs. 
08.11 EIHsdatoneu. 
08.26 Dlnotren. 
09.00 Manduka. 
09.26 Oddbods. 
10.15 Robln Hood, eltrapella 

de 5herwood. 
11.00 La famma del Súper l. 
11.26 Elsgermans Krott. 
12.30 Robln Hood, eltrapella 

de Sherwood. 

TARDA 

13.28 Eh bons ossos bruns: 
Oie>deneu. 

14.02 Oddbods. 
14.30 El xaiShaun. 
1 5.Z7 EnGrtuylels Lemmings. 
16.35 Elsgermans Kratt. 
18.00 ProdlgiOSi: Lts avenwres 

de ladybug 1 Gat Nolr. 
19.30 Manduka. 
20.00 Oddbods. 
20.45 El detectlu Conan. 

l Ple.~:~~~~~L' 

NIT 

21.30 Adolescents ICat . Progra· 
ma musical. JXL 

22.00 EICrac. SMe. Logrnnror-
nodo. 

23.42 Curtclrcuit 33. Especial 
voc. Prtmls 1 Mowa de 
/'aud/ovlsuol tn caro/d. 

00.47Tempus fuglt. 
02.14 El Crac. 
03.51 Curtclrcultl3. 
04.51 Thalassa. 
05.07 El faro, cru'rlladecamlns. 

Lal La2 Telecinco 
06.00 Noticias 24h. 08.00 los conciertos de la 2. 07.30 llove TV. 
09.10 Flash moda. F1/onn6n1co dt Viena. 08.40 Gotlalent Es palla. 
09.25 Comando actualidad. 09.35 Agrosfera.lnformacló 11.20 Más que coches. A MQC 
10.25 Operación Triunfo. agropecuMa i sobre lU· es troben els cotxes l les 
13.30 Audlenda abierta. risme rural. motosdi$ponlbk's en l'iiC• 

10.25 Espafta en comunidad. tuahtatl els que vlndran, 
TARDA 10.50 P•ratodo•la 2. i rcsoldr<\ els te us dutJtes 

14.00 L1nformatlu. 11.25 Documental. La vida se- a !'hora de triar el vehlde 

14.30 Corazón. crttadtiZOD.EizoodtGran de la teua vida. 

15.00 Telediario 1.1nclou El Bterano. 12.15 Supervivientes diario. 

tiempo. 12.15 Documentai.Logenrtmds Segulmenr del dla a dla. 

16.00 Sesión de tarde. torra y/o exlr(}()(dínoriodel mundo: 12.50 Supervivientes dlorio. 

gran d«ishln (2012). Oír.: Htuorlo M /Q v/da. 13.30 Soclallt~.lnfo:nnallu en 

Edzard Onneken. 13.05 Noms propls. di recte que repassa de 

17 30 Sesl6n de tarde. Lo CIKhoto 13.35la 2 bpres._ forma a mena les noticies 
de la cronlca soclalltota 

deE/U(2012~ Oír~ Edzard TARDA l'aC1uaUtat sobre lotes les Onneken. 
ctltbrlrles estmls l lnter-19.00 Cine debarrlo.Amoro 13.50 Tendido cero. 
nacionals. rodogas (1968). Olr~ Ra- 15.05 Activa l. Los venro}as de 

monTO<rado. //t!V(Jr uno vida sano. TARDA 
15.35 Saber y ganar fin de 

NIT semana. Presenta Jordl 15.00 Informativos Telecln· 

21.00Teledlarlo 2. 1nclou El Hurtado. co. E.spallnformatiu que 

tiempo. 16.20Grande<documentalu. repassa les noticies mds 

21.30 Informe semanal. TerrírO<ios dtl monzón: Es· destaca des de l1jornada. 

22.05 Prodigios. pelllndo/o lluvia. 15.40 Deportt!S. E>~l dedlc.>t 

00.35 Cine. Hoblondo de la fe· 18.05 Documental. Senderos a la informadó -esportiva. 

/le/dad (2016). Dlr<><tor: de/mundo 15.50 El tiempo. La prevlsló 

UlrikeGrote. 19.05 Documentai.Guordlones meteorolbgica. 
delparrímonio:Operocldn 16.00 VIvo la vida. 
roml6n ~rore. 

UR 1Ell 
19.3S Documental. Ocho dlas 

que marcoton lo hrsrorio 
[ 

UrgeiiTV.cat 
de Romo: La gran onougu-
rocl6n del colrseo. ... 

20.25 Documontai.Sufrag/SIIll. GarrlguesTV.cat 

Esport3 
1050 Handbol CopadeiAel. NIT 

.... 12.25 Futbol juvonll. NogueraTV.cat 21.00 lnlormatlvosleleclnco. 
14.25Waterpolo. 21.40 Deportes. 
15.35 Ouatló de Giro na. 21.SOEitlempo. 
15.45 Andaluda Blke Race. NIT 22.00 Sábado Deluxe. Convl· 
16.00 Sall GP 2020 5ydney dat: Amador Mohedano. 

R~ata 1. 2155 ElclnedeLa 2.7Minuros A més, Ciego Matamoro• 
17.00 Aquablke Kuwalt Ski. (2016). Dlreccló: Michele ser~ present al plató per 
1130 EsportCiubCap de Set· Placido. sotmetre~ a la prova del 

rnana. 2l.25la NocheTem,tlca.A polfgraf. 
18.2STrilogia delafor~. pesordestr mu¡er. Kolherine 02.30 Supervivientes diario. 
18.50 Futbol Sala. Jcl111son, un valor olfpico 1 02.45la tienda en usa. 
20.40 Handbol Copa del Ael. Prejuicios lmp/fcitos. 

IMPLANTS + DENTS FIXES EL MATEIX DIA 
TECNOLOGIA 30 

IMPLANTS ZIGOMATICS 
TAC DENTAL 30 1 SCÁNER INTRAORAL 3D FULL HD 
LABORATORI PROTETIC PROPI 

nan~monl sen se rnterusos 
Primera visita gratu'ital 

Antena 3 
06.00Minutosmuskales. 
07.00 Peloplcopata. Format 

setmanal sobre el món 
de les masco tes, ambles 
~s hlstbries, les ank· 
dotes lels vlncles quesón 
Cdp.l<esd'est.lblir ambles 
ramOiesd'acolllda. 

08.1 O Los IÑJ.Resum deis mo· 
ments més dtvertrts, se<-
prenents 1 comentatsque 
s'hanvistaq~ seunana. 

12.20Ahoracalgo.Concursdl· 
arlambunadin.lmica tan 
trepldantqueel temespot 
obrlr,llte.almen~ sota els 
peus del concursant. 

TARDA 

15.00 Nolldas. 
15.45 Deportes. 
15.55Eitlempo.laprevi!Jóper 

a les properes hores. 
16.00 Multldne. Mdsallddela 

menlfro (2019). Director. 
Colln Edward lawrence. 

17.45 Mulllclne. Lohijoperdl· 
do (2016). OireC1or: Emlly 
Moss Wllson. 

19.20 Multiclne. Pen:ecucidn 
morro/(2015). Director: 
Jolm Murlow.ki. 

ut 
.... 

Aue.cat 

NIT 

21.00Noliclas. 
21.45 Deportes. 
21.55Eitlempo. 
22.10 El peliculón. nt..Korolt 

Kld (2010). Director. Ha-
raldZwart. 

0050 Clne. llln}aosS<llsln (2009). 
Director: James Mctelgue. 

02.30 live Casino. 

1.. l:iJ 
www.ilerdent.com 
973 28 1111 
C/ Gennanetes 2 
26002 Uoido ; 
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