Gener de 2016 •

Centre Històric

Més de 50 comerços nous al Centre Històric
• Gràcies als plans de dinamització de la zona impulsats per l’Ajuntament de Lleida
Els plans de dinamització del Centre Històric impulsats per la Paeria han afavorit
l’obertura de 55 establiments comercials en dos anys. El treball que
està fent l’Ajuntament contribueix a la transformació
Promoció dels
de la façana comercial de
establiments
la zona. Un exemple és el
especialitzats, que
carrer de la Palma, que enfacin la vida dels
llaça la Zona Alta amb l’Eix
veïns més fàcil
Comercial, on recentment
s’han obert set negocis nous.
Hi ha emprenedors que participen
directament en les actuacions que es promouen des de l’Ajuntament, però altres
s’hi han sumat de manera lliure. En tot cas,
es tracta de donar normalitat al Centre
Històric també des de la seva oferta comercial. Les accions es concentren, d’una
banda, en el fet que els establiments que
s’obren siguin especialitzats per competir
i atreure clients i visitants, i de l’altra, que
s’hi han d’instal·lar equipaments comerci-
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als que facin la vida quotidiana dels veïns i
les veïnes del barri més fàcil.
En el pla s’estableixen reunions amb els
empresaris, els comerciants i els emprenedors instal·lats al barri per fer seguiment
i iniciar accions conjuntes. La Paeria hi

treballa, però el lideratge definitiu l’ha de
protagonitzar el mateix col·lectiu de comerciants, que s’hauria de consolidar amb
la figura d’un gerent comercial, per posar
en marxa els seus propis plans i per tenir el
suport d’un professional que els assessori i
executi els projectes. •••

Habitatge

Prioritat a les polítiques d’habitatge

• Conveni entre la Paeria i el Banc Mare Nostrum per a la cessió de 24 pisos per a lloguer social
“Les polítiques d’habitatge són una prioritat de l’Ajuntament de Lleida”, ha subratllat el paer en cap, Àngel Ros, durant la
signatura del conveni amb el Banc Mare
Nostrum per a la cessió de 24 allotjaments
per a lloguer social propietat de l’entitat
bancària. El consistori també destinarà a

arrendament social els tres pisos, provinents d’execucions hipotecàries, aconseguits en dret de tempteig.
Els destinataris principals seran joves
menors de 35 anys, persones més
grans de 65 anys, dones vícti-

mes de violència de gènere, afectats per
situacions catastròfiques, persones dependents o amb discapacitat reconeguda, persones separades o divorciades al
corrent de la pensió i persones sense llar.

Allotjaments d’Ibercaja
D’altra banda, l’EMU ha adquirit
a Ibercaja 11 habitatEl consistori
ges
que
eren propietat de
vol augmentar el
l’entitat
bancària per un
parc d’immobles i
import total de 241.025
aconseguir uns 200 euros per destinar-los prihabitacles
oritàriament a les famílies
que s’atenen des de la Mesa
d’Emergència Social. Els pisos es
troben situats a Balàfia, la Bordeta, la
Mariola i el Secà.
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Des de l’Ajuntament es treballa intensament per augmentar el parc d’immobles
municipals adreçats a habitatge social i
se’n volen aconseguir durant un any un
total de 200. •••
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