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MetgesdelSanta
Mariareforçaran
l’hospitalde
Tremp

SALUT

� TREMP � L’Hospital de Santa
Maria de Lleida, que es farà
càrrec de la gestió de l’Hos-
pital Comarcal del Pallars a
partir de l’1 de gener del
2011, reforçarà les col·labo-
racions amb l’hospital ubicat
aTremp. L’empresaAliança
deixarà de ser la gestora del
centre aquest any.Aquesta
col·laboració permetrà que
traumatòlegs i altres especi-
alistes es desplacin al Pirineu
per reforçar el servei del cen-
tre deTremp. El gerent de la
Regió Sanitària del Pirineu,
Victorià Peralta, i l’alcalde de
Tremp,Víctor Orrit, formaran
part del consell d’administra-
ció de l’Hospital de SantaMa-
ria, informa Anna Farràs.

R. R.

Sort demanaque Lleida i el Pirineu col·laborin per promocionar el patrimoni industrial� L’alcalde
de Sort,Agustí López (CiU), i la tinent d’alcalde de Lleida Montse Parra (PSC) van plantejar ahir
la possibilitat que la capital del Segrià i les comarques del Pirineu col·laborin en la promoció del
patrimoni històric industrial de la província. López i Parra van fer aquestes declaracions a la seu
del Col·legi d’Enginyers Industrials, que va inaugurar una exposició sobre el diputat Emili Riu.

Els pisos de la Reguereta, a Balaguer.
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E. FARNELL

� BALAGUER � L’ajuntament de Ba-
laguer reclama celeritat en l’ad-
judicació dels 22 pisos públics
de la Reguereta, al centre histò-
ric de la capital, finalitzats al
juny. El consistori sol·licita que
s’entreguin els pisos en el termi-
ni anunciat pel director gene-
ral d’Adigsa a Lleida, Lluís Cla-
verol, que va afirmar al mes de
setembre que s’adjudicarien a
finals d’aquest any.

El consistori veu prioritària
l’entrega al tractar-se d’una ac-
tuació pendent des de fa més

BalaguerexigeixaAdigsaque sortegi
22pisospúblics acabatsal juny
L’ajuntament creu que és prioritari per a l’activitat econòmica i social del centre de
la ciutat || El Govern preveu adjudicar-los a través de la borsa d’habitatge
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Balaguer recorda que l’actu-
ació dels pisos de la Reguereta
és una de les més importants del
centre, en el projecte de la qual
també s’inclou la rehabilitació
de la plaça i l’antic safareig per
recuperar així un dels llocs em-

blemàtics de la ciutat de Bala-
guer.

D’altra banda,Adigsa va en-
tregar ahir quatre pisos públics
a Balaguer, tres a l’edifici de la
plaça de Sant Salvador i un al
barri del Firal.

d’un any i vital per al centre de
Balaguer, ja que l’adjudicació
dels pisos ajudaria a activar l’ac-
tivitat econòmica i social de la
zona.

Fonts d’Adigsa van assenya-
lar que el procés d’adjudicació
dels 22 pisos de la Reguereta se-
ria ràpid perquè es realitzaria
directament des del registre de
sol·licitants inscrits a la borsa
d’habitatge de Balaguer,mitjan-
çant un sorteig i que hi podran
participar tots aquells que com-
pleixin els requisits.

Els habitatges estan destinats
a la gent jove amb pocs recursos
econòmics per emancipar-se. Els
22 pisos estaran sotmesos a rè-
gim de lloguer i tenen des dels
40 metres quadrats, els més pe-
tits, fins als 55 metres quadrats
els més grans. La promoció va
suposar en el seu moment una
inversió d’un total d’1,8 milions
d’euros.


