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Rafel Peris
serà l’alcalde
accidental des
d’avui fins al
diumenge
El tinent d’alcalde i regidor de
Promoció de la Ciutat, Rafel Peris, assumirà avui i fins diumenge dia 6 d’agost les funcions
d’alcalde accidental de Lleida
en motiu del període vacacional.
De fet, seran cinc els regidors que assumiran les funcions d’alcaldia des d’avui i fins
el 3 de setembre. A Peris el rellevarà Xavier Rodamilans (del
7 al 13 d’agost) mentre que
Joan Gómez exercirà d’alcalde
accidental del dia 14 fins al 20
d’agost. Montse Mínguez assumirà l’alcaldia del 21 al 27
d’agost mentre que Fèlix Larrosa serà alcalde accidental del
28 d’agost al 3 de setembre.

La Crida-CUP
exigeix que es
doni sostre als
temporers
El grup municipal de la Crida-CUP va exigir ahir que es
doni un sostre digne a aquestes
persones i que la Paeria inici
de manera urgent els tràmits
per la creació d’un alberg municipal, arran que dissabte a la
nit més de 70 treballadors de
la fruita dormissin al carrer. La
Crida demanarà una reunió urgent amb el 3r Tinent d’Alcalde
i Regidor de Polítiques per als
drets de les persones, Xavier
Rodamilans, i amb la Regidora de Seguretat ciutadana i les
polítiques per al civisme, Sara
Mestres per plantejar el greu
problema i buscar una solució.

Els impulsors de la residència
a l’antiga Masia Salat busquen
nous socis pel seu projecte
L’obertura de la Residència l’Oliver està prevista
per finals de 2018, si s’aconsegueix el capital
El projecte per transformar
l’antiga Masia Salat en una
residència geriàtrica per
a gent de la zona de les
Borges Blanques ja s’ha
posat en marxa i busca nous
accionistes.
Les Borges Blanques
MARÍA BONILLA
La Casa de la Cultura de les Borges Blanques va acollir ahir la presentació del projecte que pretén
transformar l’antic hotel Masia
Salat en una residència geriàtrica
amb 100 places i 25 més pel centre de dia. Els impulsors van convidar també als assistens a fer-se
socis accionistes.
La Residència l’Oliver, segons
els socis fundadors, pretén ser
“un lloc d’acollida diferent, a prop
de les arrels”. En l’acte de presentació, tres dels socis fundadors
van explicar el projecte que ja
han iniciat.
En primer lloc, es va parlar
dels problemes urbanístics que
es van trobar, ja que tot i ser “una
gran oportunitat pel preu”, l’antic hotel estava edificat en un terreny declarat rural, fet pel qual
els impulsors han hagut de dur a
terme un seguit de tràmits amb la
finalitat de poder reformar l’edifici i adaptar-lo a les necessitats del
geriàtric que volen obrir.
Així doncs, dels 3,7 milions
d’euros que es preveu que cos-
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tarà la residència, 500.000 € han
sigut destinats ja a dur a terme
aquest pla especial d’urbanisme.
A més, segons el soci encarregat de l’arquitectura de l’edifici, la
transformació de l’hotel en residència necessita un seguit de canvis en l’interior, com per exemple
l’adaptació dels banys, la construcció d’un menjador en cada
planta, l’ampliació de l’amplada

dels passadissos o la instal·lació
d’una cuina industrial a l’edifici.
15.000 EUROS MÍNIMS PER
SER SOCI ACCIONISTA
Segons van informar, la societat ja ha estat inscrita al registre
mercantil com a societat limitada.
Els socis fundadors van aprofitar
la presentació d’ahir per recordar
que qualsevol pot ser soci accio-

nista de la Residència l’Oliver si
fa un desemborsament mínim de
15.000 euros abans del dia 30 de
setembre. “Ser soci accionista, a
banda dels beneficis, comporta
tenir preferència en l’ingrés a la
residència”, van informar els impulsors. Van recordar també que
si no s’arriba a la quantitat mínima necessària, els diners es retornaran i no s’obrirà la residència.

El nucli de la
Saira rep la
visita del Bisbe
de Lleida

Crema un canyissar a Rosselló

Un foc va cremar ahir un canyissar a Rosselló, molt a prop d’una
fàbrica paperera. Un helicòpter bombarder i tres vehicles dels
Bombers van participar en l’extinció del foc. /FOTO: Núria García

El Bisbe de Lleida va visitar dissabte a les nou del vespre, el nucli de
La Saira, convidat per l’Associació
de Veïns de la Saira, amb motiu
de complir-se els 75 anys de la
reconstrucció de l’església, feta
amb els donatius de tots els veïns
i torres de les rodalies. L’església
de Sant Jaume és un dels edificis
més interessants del nucli.
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