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El projecte de lamesquita
al polígon, d’aquí a 15 dies
La Paeria agilitzarà els tràmits perquè la comunitat s’instal·li en
una carpa || L’imamdemanareobrir el local del carrerdelNord

RELIGIÓEQUIPAMENTS

Uns 700 fidels van resar ahir al migdia al Pavelló Blau dels Camps Elisis.

LLEONARD DELSHAMS

� LLEIDA � L’imam de la mesquita,
Abdelwahab Houzi, va assegu-
rar ahir que presentarà a la Pa-
eria el projecte per a la mesqui-
ta provisional que instal·laran
al polígon en un màxim de dos
setmanes. Houzi va afegir que
la comunitat havia estudiat di-
verses propostes i que prendria
una decisió pròximament.A
més, va explicar que s’havien
retardat a l’hora de presentar
el definitiu “a causa de tots els
papers i requeriments que de-

manen a l’ajuntament”. Fonts
de la Paeria van explicar que
s’havien reunit en diverses oca-
sions amb representants de la
comunitat per explicar-los amb
exactitud tota la documentació
que havien de presentar. Les
mateixes fonts van assenyalar
que quan els musulmans entre-
guin el projecte, l’ajuntament
agilitzaria els tràmits perquè
poguessin instal·lar-se al polí-
gon com més aviat millor.

D’altra banda, Houzi va re-

iterar que la comunitat “no pot
continuar resant a l’aire lliure
a causa del fred” i que dema-
narà a la Paeria “que reobri el
temple del carrer del Nord
mentre preparem el projecte
per a la nova mesquita”.
L’imam va oferir “les màximes
garanties” pel que fa a no tor-
nar a superar l’aforament (mo-
tiu pel qual la Paeria va clausu-
rar el temple el 15 de setem-
bre) i va apuntar que alguns fi-
dels s’havien refredat.

URBANISMEOBRES
HERMÍNIA SIRVENT

Comença l’asfaltatge de l’avinguda Pearson de Pardinyes
� LLEIDA � La Paeria va iniciar ahir
l’asfaltatge de l’avinguda Pear-
son de Pardinyes. En aquest car-
rer es porta a terme una refor-
ma integral per convertir-lo en

una rambla. L’actuació comp-
ta amb un pressupost total
d’1,9 milions d’euros i s’execu-
ta en dos fases. La primera
s’emmarca en el pla Zapatero

(1,5 milions) i la segona
(400.000 euros) es finança a
través del Pla Únic d’Obres i
Serveis i actualment es troba
en fase de licitació.

� LLEIDA � La segona jornada de
la fira LOH, organitzada per
agents immobiliaris i promo-
tors per treure a la venda l’es-
toc de pisos acabats, es va sal-
dar ahir amb una gran aflu-
ència de potencials compra-
dors. El president del Col·le-
gi d’API, Eduard Segarra, va
afirmar que durant el dia
d’ahir van atendre 165 visi-
tants interessats a adquirir un
habitatge, davant dels 150 de
la primera jornada.

Segarra va afegir que tam-
bé van atendre 110 persones
més que es van acreditar ahir
mateix directament a la fira,
davant de les 80 de la jorna-
da inicial.Així mateix, va in-

dicar que tenen emparaula-
des dos o tres vendes més,
que se sumen a les tres del
primer dia.

El president dels API va
afirmar que per avui esperen
molts visitants procedents de
les comarques de Lleida, que
s’han interessat a participar-
hi a través de correu electrò-
nic. Segarra es va mostrar sa-
tisfet per la marxa del cer-
tamen i va remarcar que les
xifres demostren que a Llei-
da actualment hi ha deman-
da de pisos.“Falta que les en-
titats financeres obrin l’aixe-
ta del crèdit”, va destacar. El
saló tancarà avui a les 21.00
hores.

El saló immobiliari tanca
la segona jornada amb
un total de 165 visites
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Reconeixement per haver donat un roure centenari
� LLEIDA � La Paeria va descobrir ahir una placa commemora-
tiva de la donació d’un roure centenari per part de Ramon
Mòdol i MariaTeresa Gómez. El 2002 estava afectat per les
obres de la variant de l’AVE i va ser traslladat al Parc de l’Ai-
gua, on va ser replantat.

El cervell de Cosmocaixa, ‘honoris causa’ per la UdL

� LLEIDA � La UdL investirà dilluns doctor honoris causa el pro-
fessor i investigador JorgeWagensberg Lubinski, creador del
Cosmocaixa. D’altra banda, la XarxaVives d’Universitats va
reclamar respectar la unitat del català en les convocatòries
de cursos de llengua Erasmus.

Elweb de la Paeria va rebre 99.606 visites a l’octubre

� LLEIDA � La xarxa informàtica de la Paeria i els seus nous webs
van centrar ahir la reunió del consell de l’Institut Munici-
pal d’Informàtica. Durant la reunió es va informar que a l’oc-
tubre el web de la Paeria va rebre 99.606 visites.
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