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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 D’OCTUBRE DEL 2016

La Paeria ultima un pla per
reubicar 18 famílies gitanes

Li demanen 81
anys de presó
per apunyalar
cinc persones

a Reallotjament, de cop i en pisos repartits per tota la ciutat i sota control i supervisió dels Serveis
Socials a Ara malviuen en campaments de barraques, tot i que també n’hi ha en habitatges ocupats

LLEIDA

Joan Tort
LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida
està ultimant un pla d’actuació per reallotjar divuit
famílies, totes d’ètnia gitana, i així eradicar els campaments de barraques i els
assentaments en cases
ocupades.
L’acció municipal, segons ha pogut saber El
Punt Avui, s’executarà de
cop i abans de final d’any.
L’objectiu de l’operació és
distribuir aquestes divuit
famílies en pisos municipals que estan repartits
pels diferents barris, i evitar així la creació de guetos a la ciutat o l’augment
de l’estigmatització d’alguns d’ells, com el Centre
Històric i la Mariola. Tot i
això, una part d’aquest
col·lectiu anirà a viure en
aquests barris, que és on la
Paeria té el major estoc
d’habitatges lliures.
Fonts municipals van
explicar que els professionals de la regidoria de Serveis Socials assumiran el
control i la supervisió
d’aquesta reubicació, atès
que, per experiències anteriors, el principal temor
és la convivència amb la
resta de veïns i l’ús correcte de l’habitatge.
El col·lectiu inclòs en
aquest pla i que ja està
identificat pels Serveis Socials està format per divuit
famílies, que sumen 79
persones, 38 d’elles menors. D’aquest total, nou

Un dels campaments de barraques més grans que hi ha ara a Lleida se situa entre la Ll-11 i el canal de Seròs ■ J.T.
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79

persones formen el col·lectiu
que ocupa pisos i viu en barraques a la Bordeta, Cappont,
l’Horta o les Basses.

famílies, que suposen 43
persones i 24 infants i joves, estan en un procés
més avançat de reallotjament en habitatges de titularitat pública i una altra família (sis persones)
podria anar en primera
instància a un pis d’emer-

gència temporal. Segons
la Paeria, sis grups viuen
ara en un campament de
barraques del barri de
Cappont. Aquestes famílies sumen 25 persones i
nou menors. Finalment,
dues més ocupen un habitatge (deu persones).
Fonts consultades van
explicar que els assentaments es troben als barris
de Cappont i la Bordeta,
on hi ha dos campaments
de barraques, mentre que
les ocupacions de pisos se
situen sobretot al Centre
Històric, la Mariola i la
Bordeta, tot i que també hi
ha grups que viuen a les
Basses i a l’Horta. ■
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Investigadors i metges de
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida i de
l’hospital Arnau de Vilanova han obtingut els primers resultats d’un projecte que ha establert una
relació entre el sistema
immune i la resposta al

tractament en què els glòbuls blancs són determinants. Així, com més glòbuls blancs hi ha, més probabilitat de resposta positiva hi haurà en el tractament. Els resultats s’han
presentat al Congrés Internacional d’Immunologia, al Congrés de la Societat Espanyola d’Oncologia
Mèdica i al Congrés Inter-

nacional de Càncer de Mama de San Antonio (Texas, EUA) i converteixen
l’IRB en un centre pioner
en l’estudi immunològic
del càncer de mama.
La doctora Ariadna Gasol va explicar ahir també
que estan creant un banc
de teixits de les pacients
afectades en les diferents
fases de la malaltia, que ha

La fiscalia de Lleida sol·licita 81 anys de presó per a
Alejandro Ruiz, l’acusat
d’apunyalar cinc persones
a Lleida, i també per haver
calat foc a casa seva de manera voluntària el 22 de setembre del 2014. Concretament, demana 14 anys
de presó per a cadascun
dels cinc delictes d’assassinat en grau de temptativa, 5 anys per un delicte de
lesions agreujades pel
dany que hauria causat al
fill d’una de les víctimes
que va presenciar l’agressió a la seva mare, i 6 anys
més per un delicte d’incendi. L’acusació pública
també li reclama una indemnització de 213.362
euros per a les sis víctimes.
A més a més, la fiscalia demana que un cop complerta la pena de presó, prohibeixin que l’acusat s’acosti
a les víctimes i que resideixi a Lleida durant un període de 10 anys. ■

Repetir accions de Tarradellas
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L’operació que prepara la
Paeria repeteix alguns dels
paràmetres que a finals del
90 ja va executar per reallotjar famílies gitanes que vivien
en cases de l’avinguda Tarradellas de Lleida. Llavors també es va fer un pla per reubicar, primer en barracons i
després en pisos, famílies
que havien ocupat cases expropiades per les obres de
canalització del riu. Aquell
campament es va desbordar,
ja que va arribar a més de 40
famílies, però la presència
continuada de la Guàrdia Ur-

bana i els treballadors socials
va fer que moltes d’elles marxessin. Al final es van reubicar
en pisos menys d’una desena
de famílies, algunes de les
quals van generar problemes
de convivència i van destrossar els habitatges cedits. I és
que un dels problemes dels
Serveis Socials és la reticència dels usuaris a acceptar
ajuda o tramitar documents.
Posteriorment, els assentaments s’han repetit, però
han estat menors i controlats,
fins que en els darrers anys,
per la crisi, s’han accentuat.

Manel Simón, promotor del
‘Mamapop’ de Lleida ■ E.P.

de permetre en el futur poder dissenyar tractaments a mida.
L’anunci es va fer ahir
durant la presentació de la
tercera edició de l’espectacle musical Mamapop,
que aquest any estarà dedicat al pop rock dels anys
vuitanta. Prop de quaranta músics i diverses entitats i institucions s’han
unit per tercer any seguit
per crear aquest festival,
que se celebrarà el 26 de
novembre a l’Auditori de
Lleida amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació. En dos anys ja s’han
recollit 33.700 euros. ■

Avenços a Lleida en la
cura del càncer de mama
J.T.
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Crítiques a la
gestió i al
deute de la
Llotja
Redacció
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Els grups d’ERC i del Comú de Lleida a la Paeria
van reclamar ahir que
l’Ajuntament assumeixi
directament la gestió de la
Llotja, atès que l’empresa
que l’explota no paga el cànon anual i no compleix
amb les condicions de la
concessió. La Llotja de
Lleida SA, nom de l’adjudicatària del contracte per
quinze anys amb un cànon
de 100.000 euros anuals,
deu 336.000 euros i la majoria d’activitats congressuals que se celebren a la
Llotja les promou la Paeria
o els seus organismes. El
Comú també va denunciar
ahir a la comissió de transparència que el regidor
responsable de la Llotja,
Rafael Peris, no va saber
explicar les funcions de
l’únic treballador de la societat CNC, propietària de
la Llotja. Aquesta empresa
és propietat de la Paeria
en un 80%. ■

