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L’Ajuntament de Molle-
russa té previst declarar
en ruïna i posteriorment
enderrocar el grup d’habi-
tatges Sant Isidori, que ac-
tualment presenta un es-
tat de degradació impor-
tant. L’alcalde, Marc Sol-
sona, ha explicat que aviat
estaran enllestits els infor-
mes per tirar endavant
aquesta operació, que es fa
en conveni amb els depar-
taments de Governació i
Habitatge i Territori i Sos-
tenibilitat. El grup inclou
quatre edificis amb vora
160 pisos construïts els
anys seixanta del segle
passat que en un termini
màxim de quatre anys
s’enderrocaran. Les poc
més de cent famílies que
hi viuen seran reallotjades
en pisos de la mateixa ca-
pital del Pla d’Urgell i paga-
ran preus de lloguer social
que s’adaptaran a les seves
capacitats econòmiques.

Solsona ha destacat
que la signatura del con-
veni li produeix una sen-
sació “agredolça” pel fet
que representa el comen-
çament del final d’aquest
conjunt d’habitatges “his-
tòric” del municipi, però
l’evidència del seu mal es-
tat fa que calguin actua-
cions urgents. Per aquest
motiu, una vegada fets els
estudis socioeconòmics i

estructurals dels edificis,
es decretarà la “ruïna tèc-
nica” del conjunt i es co-
mençarà a gestionar-ne
l’enderroc. Els veïns ja
han començat a ser avi-
sats per carta i la voluntat
és dur a terme tota l’ope-
ració en un termini mà-
xim de quatre anys.

L’Incasòl posarà a dis-
posició una oficina tècni-
ca de gestió per “entrar al
detall de cadascuna de les
realitats” de les famílies
que actualment viuen en
el grup Sant Isidori. Així
ho ha remarcat el conse-
ller de Territori, Josep
Rull, que ha assegurat que
es farà una gestió “perso-
nalitzada, cas per cas”,
partint de l’experiència

d’altres realitats similars
a Catalunya, com ara a
Sant Cosme al Prat de Llo-
bregat, a Can Anglada a
Terrassa, al Governador a
Barcelona i a Súria.

En el grup Sant Isidori
hi ha propietaris de tota la
vida, llogaters i pisos buits
que són propietat dels
bancs. La consellera de
Governació, Meritxell
Borràs, ha explicat el
“compromís” de “donar
sortida” a totes les famí-
lies perquè puguin dispo-
sar d’un habitatge a Molle-
russa. En aquest sentit,
ha assegurat que no hi
haurà problema de dispo-
sició perquè la capital del
Pla d’Urgell té més de 280
habitatges buits per do-

nar resposta a les poc més
de 100 famílies que hi ha
al grup. Se’ls oferiran llo-
guers que variaran en fun-
ció dels seus ingressos i
que se situaran a l’entorn
del 10%, el 12% o el 18%
dels seus ingressos.

Aviat l’Ajuntament de
Mollerussa ja delimitarà
amb tanques bona part
del perímetre del grup
Sant Isidori per garantir
la seguretat perquè hi ha
punts amb despreni-
ments de façana. En els
darrers anys s’han hagut
d’apuntalar balcons i tam-
bé alguns han caigut i pos-
teriorment s’han tapat les
obertures amb taulons de
fusta per evitar caigu-
des. ■
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Hauran de reallotjar cent
famílies de Mollerussa per
enderrocar-ne els edificis
a L’Ajuntament declararà en ruïna i tirarà a terra el grup d’habitatges de Sant
Isidori en un termini de quatre anys amb un conveni amb la Generalitat

Detall d’un dels edificis del grup Sant Isidori que han de ser enderrocats ■ ACN

El festival Cua d’Estiu, que
tindrà lloc entre el 8 i el 30
de setembre a Fondarella
(Pla d’Urgell), ja ha pre-
sentat la programació de
la sisena edició. Roger Mas
i Renaldo&Clara són els
caps de cartell d’un esde-
veniment que aspira a pro-
moure el patrimoni arqui-
tectònic local i les compa-
nyies de les comarques
lleidatanes. Així, els espec-
tacles tindran lloc als patis
de cases particulars. Con-
cretament, a cal Ros, cal
Combelles i cal Viudes.

El cartell d’enguany
consta de set concerts i
tres representacions tea-
trals, que es faran cada di-
vendres i cada dissabte a

la nit i cada diumenge al
migdia. Entre d’altres, en
el Cua d’Estiu es podrà
veure L’Home Llop & The
Astramats, Teatre de But-
xaca, Cametes Teatre i
Sons de Sobretaula. A
més, per segon any els di-
umenges s’ofereixen de-
gustacions de productes
agroalimentaris de proxi-
mitat. ■

El Cua d’Estiu de
Fondarella presenta
deu espectacles
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a Promociona les
companyies
lleidatanes i
l’arquitectura local

La presentació del Cua
d’Estiu ■ ÀNGEL PÉREZ.

El conseller de Cultura,
Lluís Puig, s’ha compro-
mès a continuar invertint
en cultura i patrimoni en
la seva visita d’ahir a la Val
d’Aran. Puig va visitar el
Museu de la Val d’Aran a
Vielha per veure la pila
baptismal del segle XII ad-
quirida per la Generalitat i

d’un valor “importantís-
sim”, tal com va assegurar
el Síndic d’Aran, Carlos
Barrera. Puig també va vi-
sitar el lloc on se situarà el
centre d’interpretació de
la festa del Haro a Les, i es-
pera que l’estiu que ve es
pugui inaugurar. A l’Arxiu
Històric d’Aran ha recone-
gut que cal ampliar-lo en
col·laboració amb el Con-
selh Generau d’Aran. ■
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El conseller Puig
visita la Val d’Aran


