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M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ La Paeria reallotjarà 
entre avui i els propers quinze 
dies sis de les 35 famílies que 
resideixen a l’alberg Bon Re-
pòs, propietat de l’hotel Sansi, 
en pisos d’inclusió social. 

El tinent d’alcalde Xavier 
Rodamilans va confirmar ahir 
que tres d’aquestes se n’aniran 
avui a tres habitatges socials 
de l’ajuntament, una altra la 
setmana que ve, una altra anirà 
en deu dies a un pis propietat 
d’un banc i l’última en quin-
ze dies, una vegada estiguin 
atesos d’alta els subministra-
ments. En total són 20 perso-
nes les que se’n van de les 90 
que resideixen a l’alberg com 
a allotjament d’urgència. “Els 
serveis socials han ofert una 
solució a aquestes sis famílies 
i l’han acceptat, mentre que 
les altres abandonaran el Bon 
Repòs quan disposem de més 
pisos”, va assegurar Rodami-
lans. També va afegir que els 
propietaris del Sansi “es van 
mostrar predisposats a trobar 
una solució a tota hora”.

En representació de les fa-
mílies, la plataforma Mariola 
en Moviment va assegurar que 
els serveis socials acompanya-
ran avui tres famílies a veure 
un pis compartit situat al Secà 
de Sant Pere, “per la qual co-
sa viuran en un mateix habi-
tatge i no en tres”, va dir una 
portaveu.

Respecte a les denúncies que 
van fer els inquilins del Bon 
Repòs la setmana passada so-
bre la insalubritat d’aquest al-
berg, Rodamilans va assenya-
lar que encara estan pendents 
de l’informe de la Generalitat 
sobre si es compleix la normati-
va sanitària i va afegir que “des 
de l’ajuntament també estem 

inspeccionant si la salubritat 
de l’establiment és correcta”.

Viure en males condicions
Mariola en Moviment va as-

segurar dijous passat que les 
famílies estan vivint en males 
condicions amb humitats i in-
sectes i amb extintors caducats 
i precintats amb cadenes. En 
aquest sentit, el propietari va 
afirmar que si hi ha objectes 
precintats “és perquè els ro-
ben”. Divendres, la plataforma 
va explicar que els amos van re-
tirar les cadenes dels extintors 
i van canviar els adhesius que 
deien que estaven caducats per 
altres amb la inspecció vigent.

AL SECÀ
Mariola en Moviment 
assegura que tres famílies 
aniran a viure en un mateix 
pis compartit

La Paeria dóna pisos a sis 
famílies de l’alberg d’urgència
Les 29 restants seguiran allà fins que hi hagi més habitatges || 
L’ajuntament, pendent de l’informe sanitari de l’allotjament

SERVEIS HABITATGE

Alguns dels afectats divendres passat a la Paeria.

ITMAR FABREGAT

El cap i un empleat d’un bar 
denuncien una dona per 
assetjament i amenaces

BARRIS CENTRE HISTÒRIC

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ El propietari d’un bar 
del Centre Històric i un empleat 
del mateix local van presentar 
ahir una denúncia davant de la 
Guàrdia Urbana contra una ve-
ïna per assetjament i amenaces. 
Tots dos asseguren que pateixen 
la pressió d’una dona que els sol 
insultar quan estan treballant, 
que fins i tot ha arribat a fora-
gitar la clientela de la terrassa 
i que una vegada els va dir que 
“no tindran més clients, ja que 
ella mateixa els farà fora de la 
terrassa”. El propietari va ex-
plicar que la setmana passada 
la dona va dir a dos persones 
d’ètnia magrebina, amb els 
quals té problemes, que anes-
sin a consumir al seu bar quan 
encara no estava obert, per la 
qual cosa quan els van dir que 

encara no podien servir-los, la 
dona els va titllar de “racistes”. 
Els denunciants van assegurar 
que, encara que ella no els ha 
amenaçat de mort, temen per la 
seua integritat física i que algun 
dia pugui succeir alguna cosa a 
causa del seu caràcter violent”. 
Un membre de la Plataforma del 
Pla de l’Aigua va explicar que 
ella estaria vinculada a un grup 
de prostitutes que exerceixen 
a la plaça dels Gramàtics. Va 
denunciar l’“escàndol” que su-
posa que una menor filla d’una 
d’elles “estigui sola per la zona 
quan la seua mare treballa” i 
que l’altre dia gairebé es fica en 
un contenidor “perquè ningú no 
la vigila”. També va assegurar 
que la Paeria té constància del 
que ocorre, “però que no fa res 
sobre això”.

Els premis es van entregar a la Llotja.

ECONOMIA DISTINCIONS
ÒSCAR MIRÓN

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va distingir 
ahir 20 empreses i professio-
nals pel seu impuls al turis-
me i el comerç de Lleida. Els 
premis es van entregar en un 
acte a la Llotja en el qual van 
assistir 300 persones. Entre 

d’altres, el de millor comerç 
de barri va ser per a la Pei-
xateria Ledesma; el de mi-
llor empresa turística, per a 
Bluescape Room Lleida; i el 
de millor empresa comercial, 
per a Cansaladeries Carner.

Vint premiats per potenciar  
el turisme i el comerç

Pla de desenvolupament comunitari a tres barris
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament ha adjudicat la dinamització del pla 
de desenvolupament comunitari de la Mariola/Blocs Joan 
Carles i de Pius XII/Escorxador a la Fundació Champagnat, 
per un import de 34.000 euros (IVA inclòs) cada un. Així 
mateix, el corresponent al Barri Antic ha estat adjudicat a 
l’associació Prosec (Promotora Social) per 34.249. En tots 
els casos, la durada del contracte és de dos anys.

La Federació de Veïns renova avui els seus estatuts
❘ LLEIDA ❘ La junta directiva de la Federació de Veïns de Lleida 
(FAVLL) celebra avui a la tarda la seua assemblea general 
que elegirà com a vicepresident segon Francesc Caballero i 
Rafael Fernández com a vicesecretari, ja que són els únics 
candidats. També es canviaran els estatuts perquè a l’octubre 
hi hagi eleccions de tota la junta.
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