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SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ La junta de l’associació 
de veïns de Cappont es va mos-
trar ahir “indignada i enfada-
da” al saber que no havien estat 
convidats a participar en l’acte 
que l’ajuntament celebrarà dis-
sabte per inaugurar la plaça de 
l’U d’Octubre a l’espai de davant 
de l’ambulatori de Cappont, al 
costat del carrer Marquès de 
Leganés. La presidenta de l’en-
titat, Veni Ros, va recordar que 
“la nostra associació va ser la 
primera a demanar el nom de 
la plaça i ens sentim apartats 
d’aquest acte al no ser convidats 
com a entitat, ja que nosaltres 
vam promoure i vam presentar 
la sol·licitud del canvi de nom 
a l’antic consistori”. En aquest 
sentit, Ros va recalcar que “tres 
dies després de l’1 d’octubre, 
l’assemblea del barri va apro-
var per unanimitat sol·licitar 
a l’ajuntament, que en aquell 
temps governava el PSC, can-
viar el nom de la plaça, que en 
aquell moment formava part del 
carrer Marquès de Leganés”. 
Sis dies després, l’associació va 
registrar la sol·licitud a l’ajun-
tament demanant el canvi al 
nomenclàtor. “La vam portar 
al ple de l’ajuntament i a la co-
missió de carrers abans que cap 
altre col·lectiu i ens sap greu que 
no se’ns reconegui la tasca que 
es va fer per presentar totes les 
sol·licituds i la paperassa per fer 

possible aquest canvi de carrer i 
que ni tan sols ens convidin com 
a entitat”, va dir Ros, que va 
afegir que, arran d’aquest suc-
cés, “cap membre de la junta no 
anirà a l’acte”. Així mateix, va 
recalcar que “no ens enfadem 
per no sortir a la foto ni per pen-
jar-nos la medalla, sinó perquè 
no es reconeix tot el treball que 
hem fet”.  

El debat sobre el nomenament 
de la plaça del CAP de Cappont 
com la plaça de l’U d’Octubre va 
nàixer dies després de l’1-O del 
2017, ja que aquest lloc va ser 
un dels punts en els quals hi va 
haver càrregues policials durant 
el referèndum. Tant l’associa-
ció de veïns com els Comitès de 
Defensa de la República (CDR) 
van demanar a l’anterior govern 

socialista aquest nom i l’actual 
alcalde, Miquel Pueyo, ho va fer 
efectiu per decret fa unes setma-
nes. A l’acte estan convidats els 
CDR de Cappont, Cantaires de 
Ponent, el Col·lectiu Cultural 
Cappont, Anaïs Serret, germa-
na de l’exconsellera Meritxell 
Serret, i Enric Sirvent, un dels 
ferits durant les càrregues de 
l’1 d’octubre.

Els membres de la junta de l’associació de veïns de Cappont, a la futura plaça de l’U d’Octubre.

AMADO FORROLLA

L’associació de Cappont denuncia la 
seua exclusió de l’acte de la plaça 1-O
Lamenta no ser una de les entitats convidades per la Paeria a l’estrena, quan va 
promoure donar-li el nom || “Vam ser els primers a demanar-lo i no ho reconeixen”

BARRIS VEÏNS

Arquitectes advoquen  
per més lloguers socials  
i edificis més sostenibles
Jornada al col·legi sobre la innovació

HABITATGE REUNIÓ

Els ponents de la jornada, amb el president del Col·legi d’Arquitectes (centre), ahir a la tarda.

S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Arquitectes 
a Lleida va celebrar ahir una 
jornada per debatre sobre les 
alternatives a l’accés a l’habi-
tatge en la qual els dos dels set 
ponents, els arquitectes Carme 
Trilla i Pol Massoni, van advo-
car per promoure la construcció 
de pisos socials i, al seu torn, 
que els immobles siguin més 
comunitaris i sostenibles. 

En aquest sentit, Trilla va va-
lorar positivament el nou decret 
d’accés a l’habitatge que està 
tramitant la Generalitat, i va 
assegurar que “és positiu per-
què es complementa amb altres 
normatives i promou el lloguer 
social”. També va denunciar la 
deficiència d’aquest tipus d’im-

mobles, assegurant que a Cata-
lunya “fa falta sòl per fer més 
pisos socials”. 

Així mateix, va recalcar que 
la construcció ha d’anar de la mà 
de la gestió i acompanyament, 
“que consisteix a supervisar 
l’ús d’aquests immobles, que la 
convivència sigui l’adequada i 
evitar la insolvència dels seus 
inquilins ajudant-los en la rein-
serció laboral, perquè moltes les 

COAC

persones que hi viuen no tenen 
feina”.

Per la seua part, l’arquitecte 
Pol Massoni va explicar la ini-
ciativa que la cooperativa Lacol 
està duent a terme. “Apostem 
per fer un altre tipus d’arqui-
tectura, una de més sostenible 

i solidària” i va detallar que 
les seues obres “es caracterit-
zen per habitatges més petits 
i zones comunes més amples, 
apostar per les energies reno-
vables i que els materials siguin 
al menys contaminants possible, 
com ara la fusta”. A l’acte tam-

bé van intervenir Saul Garre-
ta, David Guàrdia, Miquel Mu-
niesa, Coque Claret i Cristina 
Casol exposant diferents inici-
atives i novetats arquitectòni-
ques. La jornada la va obrir el 
president del col·legi a Lleida, 
Víctor Pérez-Pallarès.

REINSERCIÓ LABORAL

Demanen que a més  

de fer més pisos socials 

falta un “acompanyament” 

als inquilins

Plaques al mèrit 
educatiu a 
quatre col·legis

DISTINCIONS

❘ LLEIDA ❘ La Paeria concedirà 
plaques al mèrit educatiu als 
col·legis públics Magraners, 
Alba, Joan XXIII i Pràctiques 
I, així com al Moviment d’In-
novació Educativa de Llei-
da. L’alcalde, Miquel Pueyo, 
va anunciar a través del seu 
compte de Twitter que ahir 
mateix va firmar els decrets 
per iniciar els expedients 
per poder atorgar aquestes 
distincions. El ple de l’ajun-
tament haurà de ratificar 
aquesta iniciativa i les pla-
ques i medalles de la ciutat 
s’entreguen habitualment du-
rant les Festes de Maig.

Correus forma 
3.288 empleats 
en un any

LABORAL

❘ LLEIDA ❘ Correus va impar-
tir 2019 a Lleida 22.600 
hores de formació en què 
van participar 3.288 per-
sones. A nivell estatal, van 
ser 2.220.593 hores a 471 
accions a les quals van as-
sistir 362.782 alumnes, fet 
que suposa un increment del 
17,60% respecte al 2018. La 
valoració dels inscrits va ser 
de 8,60 sobre 10. La formació 
es va centrar en el desenvo-
lupament dels nous negocis, 
productes i serveis, així com 
en la millora de les capacitats 
dels professionals.


