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El Govern aprova construir 422
pisos socials a Les, Sort i Tremp
Després de donar el vistiplau a 5.720 habitatges de protecció oficial a Ponent

URBANISME COMISSIÓ D’URBANISME DE CATALUNYA

La comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar ahir

tres àrees residencials estratègiques (ARE) als munici-

pis deLes, Sort i Tremp.Així, a partir del 2011, es constru-

iran a l’Alt Pirineu i Aran un total de 952 habitatges, 422

dels quals seran de protecció oficial. Sort comptarà amb

una ARE de 152 habitatges, 78 de socials; Tremp tindrà

l’AREmésdestacada, amb702pisosnous—294 seran so-

cials—, i Les disposarà de 98 habitatges, 50 de socials.

Uns 200 voltors
maten una vaca
i el seu vedell
a Llessui

MEDI AMBIENT

� LLESSUI � Un grup de 200 vol-
tors va atacar una vaca que
estava donant a llum a la
muntanya de Llessui dissab-
te passat. El ramader de la
muntanya de Llessui va ex-
plicar que en el moment de
l’atac estava escollint els ra-
mats de vaques a la munta-
nya quan van veure com un
grup reduït de voltors ataca-
va la vaca mentre paria. I al
cap d’un moment, uns 200
voltors ja estaven al voltant
de la vaca indefensa i del
seu vedell nounat. “Se’ls
menjaven vius”, va dir el va-
quer, que va apuntar que el
de dissabte és el primer atac
que es veu a la muntanya de
Llessui.

A la comarca del Sobirà
s’han produït atacs a Sort i
Lladorre en els últims anys.
El grup d’Agents Rurals ha
recollit en deu anys una
trentena d’actes referents a
atacs.

� Roben 70 tones d’alumini
en una empresa de
Mequinensa

16 � Gran Scala assegura que en
tres setmanes tindrà ubicat
el complex de lleure
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� BARCELONA � La comissió d’Urba-
nisme de Catalunya va donar
ahir el vistiplau ahir a les àrees
residencials estratègiques
(ARE) que preveuen la cons-
trucció d’un total de 1.514 ha-
bitatges a l’Alt Pirineu i Aran,
la meitat dels quals, aproxima-
dament, seran de protecció ofi-
cial.Així, Sort comptarà a par-
tir del 2011 amb 152 habitat-
ges nous, 78 dels quals seran
socials. L’ARE s’ubica al sector
de l’escorxador i ha estat con-
sensuada, com les altres, amb
l’ajuntament, d’acord amb la
planificació de creixement ur-
banístic del consistori. La capi-
tal del Pallars Jussà és la que té
la previsió més alta de nous pi-
sos socials. Tremp podrà cons-
truir 702 nous habitatges, 294
dels quals seran de protecció
oficial. A Aran, el sector Gual
de Les acollirà 98 pisos de no-
va construcció, 50 de socials.
Fora de les comarques de Llei-
da, encara que dins del territo-
ri que engloba la comissió
d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i
Aran, Puigcerdà tindrà una
ARE de 562 habitatges —287
de socials— situats al camí de
les fàbriques.

L’aprovació de les ARE del
Pirineu va tindre lloc ahir des-
prés que les del pla de Lleida
rebessin el vistiplau inicial en
la comissió d’Urbanisme cele-
brada el passat 10 de setembre.

El director general d’Urbanis-
me a Lleida, Pere Solà, va
avançar llavors els habitatges
previstes a l’Alt Pirineu i Aran
i va explicar que aquestes ARE

distribuïdes per tot Catalunya
són el resultat d’un informe del
Govern que reflectia la neces-
sitat d’uns 6.000 pisos de pro-
tecció oficial a tot el país. Solà
va insistir en la importància
“d’aquesta injecció d’habitatge
social al territori en un moment
de recessió o crisi econòmica”.
A Ponent hi ha prevista la
construcció d’11.100 pisos
nous, 5.720 dels quals seran so-
cials. Les ARE es reparteixen
entre Lleida, Mollerussa,Tàrre-
ga, Almacelles, Balaguer, Cer-
vera i les Borges.

Sort tindrà una àrea residencial estratègica que preveu la construcció de 152 pisos, 78 dels quals seran socials.

SEGRE

Cinc promotors demanen
adherir-se al preu concertat
Habitatges a Tàrrega, la Fuliola, Anglesola i Rosselló

UN TOTAL DE 80 CONSULTES

� LLEIDA � Entre el 7 d’agost i el
8 de setembre,Adigsa i Habi-
tatge han tramitat cinc expe-
dients de promotors de la
província de Lleida que han
optat per convertir els seus
edificis, projectats inicialment
per ser venuts al mercat lliu-
re, al preu concertat català,
una nova modalitat de pro-
tecció oficial creada per la
Generalitat.

En concret, es tracta d’ex-
pedients per a un global de
28 habitatges a la Fulio-
la,Tàrrega,Anglesola i Rosse-
lló, segons va indicar el di-
rector d’Adigsa, Lluís Clave-
rol.

El nombre de consultes so-
bre aquest tema ha sigut molt
superior, ja que ha superat les
vuitanta.Al conjunt de Cata-
lunya s’han tramitat 36 expe-
dients, que corresponen a
338 pisos. D’aquesta mane-

ra, la província de Lleida con-
centra el 13 per cent dels ex-
pedients de Catalunya.

Tàrrega es troba a l’anome-
nada zona B, cosa que signi-
fica que el preu concertat ca-
talà serà de 2.600 euros el
metre quadrat. Claverol va

indicar que al mercat lliure el
preu en aquesta zona oscil·la
entre els 3.100 i els 3.400 eu-
ros, de manera que la reduc-
ció és d’un mínim de cinc-
cents.

De tota manera, alguns
promotors prefereixen rebai-
xar el preu dels edificis per
donar sortida als estocs que
tenen acumulats a causa de la
crisi del sector immobiliari.
Les altres tres poblacions on
els constructors han dema-
nat preu concertat català es
troben a la zona C, és a dir,
que se situen en els 2.100 eu-
ros.

A més dels pisos en estoc,
també es poden acollir a
aquesta modalitat a mig camí
entre la protecció oficial i el
mercat lliure aquelles promo-
cions de nous habitatges amb
un límit de superfície de 80
metres quadrats.

LES CLAUS

Preu concertat
� El preu concertat català fixa
en 2.600 euros el metre qua-
drat per a la zona B (com a Tàr-
rega o Lleida) quan al mercat
lliure oscil·la entre els 3.100 i
3.400, i en 2.100 per a la C.

28 habitatges
� Les cinc promocions comp-
ten amb un global de 28 habi-
tatges a la Fuliola,Tàrrega, An-
glesola i Rosselló.

PONENT

Lleida, Balaguer, Mollerussa,

Tàrrega, Almacelles, Cervera i

les Borges tindran, en conjunt,

5.720 pisos socials

CiU reclama a l’ACA la
neteja del riu Ondara
� LLEIDA � CiU ha presentat una
resolució al Parlament per
instar l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) a netejar el
curs del riu Ondara per evi-
tar que una nova avinguda
del riu causi inundacions.Ai-
xí mateix, el grup ha presen-
tat un segon text en què re-
clama que s’accelerin les
ajudes per als pobles afectats
per les pluges de principis de
mes.

Seròs formarà guies
d’espais naturals
� SERÒS � L’ajuntament de Seròs
ha organitzat per al pròxim
mes de novembre un curs de
guies d’espais naturals que
serà gratuït per a les perso-
nes que estiguin a l’atur. El
curs es desenvoluparà a l’ai-
guabarreig Segre-Cinca. El
20 d’octubre és l’últim dia
per a la inscripció.

Reducció de l’impacte
visual de generadors
� SORT � Fecsa-Endesa ha ins-
tal·lat recentment un dis-
positiu d’última generació a
Altron, al terme municipal
de Sort, que per la seua ar-
quitectura s’integra a l’en-
torn paisatgístic. El disposi-
tiu està construït de pedra i
simula un edifici típic de
muntanya. Fonts de la com-
panyia van destacar la im-
portància de reduir l’impac-
te visual.


