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PLANEJAMENT POUM

■
ALTRES DETALLS

HORTA

PATRIMONI

Activitat agrària i
‘reciclatge’ d’edificis

Elements protegits
i ronda verda

n El pla flexibilitza la normativa
de construcció a l’Horta i permetrà edificar més o menys en funció de les necessitat de l’activitat
agrària de l’explotació, no segons la dimensió de la parcel·la.
També planteja el “reciclatge de
construccions obsoletes”, que
consisteix que un propietari
podrà edificar una granja, per
exemple, si n’enderroca una de
vella que estigui abandonada.
Es vol fomentar també el relleu
generacional i la competitivitat
a l’Horta.

n El Catàleg de Béns Protegits
que incorpora el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’amplia considerablement al passar de 150 a 506 elements, dels
quals 279 són nous i uns setanta-dos, subdivisions d’actuals
(per exemple a la zona del Turó
de la Seu Vella). S’han introduït
béns ambientals, paisatgístics
i naturals. D’altra banda, el pla
també preveu una nova ronda
verda que rodejarà Lleida i permetrà disfrutar d’opcions de
lleure natural.

INDÚSTRIA

INFRAESTRUCTURES

Torreblanca, polígon supramunicipal

Accessos a la variant nord i l’A-14

n Preveu ampliar els polígons de La Creu del Batlle, Camí dels Frares i Cimalsa, i aposta per destinar
el de Torreblanca (703 ha) a tot el territori, no només al municipi, d’acord amb el Govern.

n Defineix una carretera que aprofiti el traçat de
del Camí de Montcada per millorar l’accés a l’autovia A-14 i una altra que potenciarà el Camí de la
Mariola com a accés a la variant nord.
LLEONARD DELSHAMS

Aposta pel pla de
l’estació amb un
centre comercial
de 50.000 m²
També per Torre Salses per a superfícies
mitjanes i pel sector al costat de l’LL-11
S.E.

❘ LLEIDA ❘ El POUM preveu centrar
el desenvolupament comercial de la ciutat en tres zones, la
principal a l’entorn de l’estació
de trens, on està previst un centre comercial de més de 50.000
metres quadrats, a banda d’habitatges i fins i tot un hotel. De
fet, el mes de maig de l’any passat, Paeria i Adif van acordar
desbloquejar el pla de l’estació,

Als terrenys de l’entorn de l’estació de trens està previst un centre comercial i pisos.

MOBILITAT

Proposa
aprofitar la
xarxa ferroviària
per a un tramvia
n En l’àmbit de la mobilitat, el
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal planteja aprofitar
l’actual xarxa ferroviària de la
ciutat, instal·lant baixadors en
diferents punts, per oferir en
el futur “serveis de transport
públic de proximitat en forma
de tramvia o similar”. L’esquema ferroviari, com mostra la
imatge annexa, planteja baixadors a Onze de Setembre,
Torre Salses i dos al polígon
El Segre (un ja està previst
per Ferrocarrils de la Generalitat en la línia de la Pobla
de Segur).
La idea és que gest ion i

Estació
Polígon El Segre

Estació
Lleida-Onze de Setembre
Totes les línies

Línia de la Pobla

Estació
Polígon El Segre

Estació
Lleida-Pirineus

Línia de Manresa
Pla de Vilanoveta

Estació
Torres Salses
Línia de Tarragona

Nou esquema ferroviari
local i regional
el projecte l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) directament o
través d’una concessió i que
cada baixador sigui una àrea
“multimodal”.

És a dir, que als voltants hi
hauria d’haver un aparcament
de cotxes i bicicletes perquè
els ciutadans aparquin i pugin
al tramvia per desplaçar-se a
un altre punt de la ciutat, va

explicar el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa. L’alcalde, Àngel
Ros, va recordar que també
està prevista una estació per
a mercaderies al polígon de
Torreblanca.

que ara es revisarà i que estava
aturat des de l’acabament del cobriment de les vies i del pont de
Príncep de Viana. Amb l’aposta
per aquesta zona, la Paeria pretén reforçar també l’Eix Comercial, així com la rambla Ferran,
que també té previst remodelar.
La segona zona en la qual el pla
preveu el creixement comercial
és el SUR 42 Torre Salses, entre
la Bordeta i els Magraners, on
hi ha previstes mitjanes superfícies, a més de pisos. En aquest
cas, l’ajuntament ja ha modificat
en diverses ocasions l’expedient de canvi del Pla General per
ajustar el traçat de l’avinguda
Víctor Torres que dóna accés
a la futura zona comercial per
complir nous requisits fixats per
la Generalitat, però encara no
n’ha aconseguit l’aval. I la tercera és l’actual Àrea Residencial
Estratègica (ARE), que el pla
denomina ara SUR R1 i que està situada al costat de l’LL-11.
En par t d’aquests ter renys
Carrefour projecta obrir una
superfície comercial i de lleure
de cinquanta-cinc mil metres
quadrats. En aquest sentit, el
tinent d’alcalde Fèlix Larrosa
va destacar que aquest projecte “cap en qualsevol dels tres
sectors”, i va destacar que tenen usos mixtos (comerç, residencial i terciari) i va apuntar que actualment existeixen
“distorsions en mobilitat, soroll
i escombraries provocades per
algun format comercial”. “El
POUM permetrà cosir la ciutat
amb aquests tres grans espais
ara buits”, va subratllar.
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Calor primaveral a l’hivern

Ponent registra temperatures de rècord al gener des del 1941, amb
màximes que freguen els 20 ºC || La pista de gel, inoperativa
❘ LLEIDA ❘ Poques vegades es poden fer compres en vigílies de
Reis sense jaqueta a Ponent. És
el que va passar ahir als carrers de moltes localitats del pla
de Lleida, on les temperatures màximes van vorejar els 20
graus centígrads i les mínimes
no van baixar de 10, segons les
dades del Servei Meteorològic
de Catalunya (Meteocat). De
fet, temperatures de rècord
com aquestes no es registraven
a Lleida en un mes de gener des
del 1941. A la capital, la màxima va assolir els 19,9 graus i va
ser una de les més altes, seguida de Tornabous (19,4 graus) o
Mollerussa (19,3 graus).
Aquesta calor primaveral va
obligar a tancar temporalment
la pista de gel de la plaça Sant
Joan de Lleida. Llorenç González, president de l’associació de comerciants de l’Eix, va
explicar que la pista va tancar
dimecres i ahir també es va
mantenir inoperativa a causa que, amb temperatures tan
altes, el gel es fon. “La pista
disposa d’una màquina generadora de fred, però també
necessita baixes temperatures

LLEONARD DELSHAMS

El trio Rat Pack Tribut actuarà el dia 17 a l’Auditori de Lleida.

Concert solidari dels
lleidatans Rat Pack Tribut
❘ LLEIDA ❘ El trio lleidatà Rat
Pack Tribut, l’únic grup al
sud d’Europa d’homenatge
als crooners Frank Sinatra,
Dean Martin i Sammy Davis Jr., oferirà el proper 17
de gener (20.30 h) a l’Auditori Enric Granados de
Lleida un concert solidari,
la recaptació del qual es destinarà en benefici de la família del jove Sergi, alumne
del Col·legi Terraferma que
va tenir un accident l’estiu
passat. Les entrades per al
concert, impulsat pel grup

La pista de gel de Lleida, fora de servei ahir per la calor.

ambientals per mantenir-se”,
va explicar. El tancament no
és definitiu, sinó que s’espera
que amb l’arribada d’un front
a partir de demà el fred torni a intensificar-se i es pugui
reobrir. Segons la previsió del
Meteocat, avui serà l’últim dia
de calma meteorològica. Demà les temperatures baixaran
considerablement i entrarà un
front que portarà pluges i neu
al Pirineu.

LOTERIA

MÀXIMES D’AHIR
LOCALITAT

ºC

Lleida

19,9º

Tornabous

19,4º

Mollerussa

19,3º

Tàrrega

18,3º

Tremp

13,4º

musical i amb el suport de la
Paeria, costen dotze euros i
ja poden adquirir-se a la Joieria Marius, Bellera Òptica,
Restaurant Classual i Joieria
Verser. També està disponible una fila 0 amb entrada
solidària a trenta euros. Els
cantants lleidatans Josep
Roca i Christian Mòdol i el
cubà establert a Lleida Rosendo de la Cuesta formen
des del 2014 el trio Rat Pack
Tribut, que interpreta temes
com New York, New York o
Strangers in the Night.
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SORTEO DEL DÍA 4 DE ENERO DE 2018
Seis series de 100.000 billetes cada una
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la celebración del sorteo











Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete

08800 ........ 180 08801 ........ 150 08802 ........ 150 08803 ........ 180 08804 ........ 150 08805 ........ 150 08806 ........ 150 08807 ........ 150 08808 ........ 150 08809 ........ 180
08810 ........ 180 08811 ........ 150 08812 ........ 150 08813 ........ 180 08814 ........ 150 08815 ........ 150 08816 ........ 150 08817 ........ 150 08818 ........ 210 08819 ........ 180
08820 ........ 300 08821 ........ 150 08822 ........ 150 08823 ........ 180 08824 ........ 150 08825 ........ 150 08826 ........ 150 08827 ........ 150 08828 ........ 150 08829 ........ 180
08830 ........ 180 08831 ........ 150 08832 ........ 150 08833 ........ 180 08834 ........ 150 08835 ........ 150 08836 ........ 150 08837 ........ 150 08838 ........ 150 08839 ........ 180
08840 ........ 180 08841 ........ 150 08842 ........ 150 08843 ........ 180 08844 ........ 150 08845 ........ 210 08846 ........ 150 08847 ........ 210 08848 ........ 210 08849 ........ 180
08850 ........ 180 08851 ........ 150 08852 ........ 210 08853 ........ 180 08854 ........ 210 08855 ........ 150 08856 ........ 150 08857 ........ 150 08858 ........ 150 08859 ........ 180
08860 .......7.650 08861 ......60.000 08862 .......7.620 08863 ........ 180 08864 ........ 150 08865 ........ 150 08866 ........ 150 08867 ........ 150 08868 ........ 150 08869 ........ 180
08870 ........ 180 08871 ........ 150 08872 ........ 150 08873 ........ 240 08874 ........ 150 08875 ........ 150 08876 ........ 150 08877 ........ 150 08878 ........ 210 08879 ........ 180
08880 ........ 180 08881 ........ 150 08882 ........ 150 08883 ........ 180 08884 ........ 150 08885 ........ 150 08886 ........ 150 08887 ........ 150 08888 ........ 150 08889 ........ 180
08890 ........ 180 08891 ........ 150 08892 ........ 150 08893 ........ 180 08894 ........ 150 08895 ........ 150 08896 ........ 150 08897 ........ 150 08898 ........ 150 08899 ........ 180
49600 ........ 330 49601 ........ 300 49602 ........ 300 49603 ........ 330 49604 ........ 300 49605 ........ 300 49606 ........ 300 49607 ........ 300 49608 ........ 300 49609 ........ 330
49610 ........ 330 49611 ........ 300 49612 ........ 300 49613 ........ 330 49614 ........ 300 49615 ........ 300 49616 ........ 300 49617 ........ 300 49618 ........ 360 49619 ........ 330
49620 ........ 450 49621 ........ 300 49622 ........ 300 49623 ........ 330 49624 ........ 300 49625 ........ 300 49626 ........ 300 49627 ........ 300 49628 ........ 300 49629 ........ 330
49630 ........ 330 49631 ........ 300 49632 ........ 300 49633 ........ 330 49634 ........ 300 49635 ........ 300 49636 ........ 300 49637 ........ 300 49638 ........ 300 49639 ........ 330
49640 ........ 330 49641 ........ 300 49642 ........ 300 49643 ........ 330 49644 ........ 300 49645 ........ 360 49646 ........ 300 49647 ........ 360 49648 ........ 360 49649 ........ 330
49650 ........ 330 49651 ........ 300 49652 ........ 360 49653 ........ 330 49654 ........ 360 49655 ........ 300 49656 ........ 300 49657 ........ 300 49658 ........ 300 49659 ........ 330
49660 ........ 330 49661 ........ 300 49662 ........ 300 49663 ........ 330 49664 ........ 300 49665 ........ 300 49666 ........ 300 49667 ........ 300 49668 ........ 300 49669 ........ 330
49670 ........ 330 49671 ........ 300 49672 ......12.300 49673 .....300.000 49674 ......12.300 49675 ........ 300 49676 ........ 300 49677 ........ 300 49678 ........ 360 49679 ........ 330
49680 ........ 330 49681 ........ 300 49682 ........ 300 49683 ........ 330 49684 ........ 300 49685 ........ 300 49686 ........ 300 49687 ........ 300 49688 ........ 300 49689 ........ 330
49690 ........ 330 49691 ........ 300 49692 ........ 300 49693 ........ 330 49694 ........ 300 49695 ........ 300 49696 ........ 300 49697 ........ 300 49698 ........ 300 49699 ........ 330

Terminaciones
20 ........ 150

Terminaciones
1612 ........ 750

Terminaciones
8053 ........ 780

Terminaciones
164........ 150

Terminaciones
365........ 150

Terminaciones
9936 ........ 750

Terminaciones
2077 ........ 750

Terminaciones
208........ 150

0.........30

52 .........60

9673 ........ 990

564........ 150

705........ 150

076........ 150

47 .........60

18 .........60

673........ 240

54 .........60

45 ......... 60

Terminaciones
9.........30

48 .........60
78 .........60

953........ 180
73 .........90
3.........30

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la
columna encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete»
son los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay
de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de
premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

