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El 13 d’abril, l’Ajuntament va
aprovar inicialment el POUM
(Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal) amb els vots dels regi-
dors del PSC i de CIU. 

Es tracta de la fita urbanística més
important del municipi per als pro-
pers 30 anys. Regula els nuclis del
municipi, i a Tremp té especial inci-
dència al nucli antic, el passeig, les
avingudes d’entrada a la ciutat, la
zona de l’estació, etc.

Fa prop de 2 anys que s’hi treballa
i en aquest període no s’ha promo-
gut la informació i la participació de
la gent, i és que el suport incondi-
cional d’11 regidors (PSC+CiU)
amb què compta sempre l’alcalde
Orrit no hi ajuda.

Nosaltres hem assistit a les reunions,
treballant en equip i fent les aporta-

cions que hem pogut. En aquest sen-
tit vam votar favorablement l’Avanç
del POUM al novembre del 2008.
Llavors vam fer constar una relació de
temes a replantejar que no s’han
incorporat i que han motivat el nostre
vot en blanc. Tot seguit us n'avancem
els trets principals.

CREIXEMENT
DESPROPORCIONAT

Tremp té un planejament urbanístic
aprovat l’any 1982, amb sòl urbà o
urbanitzable per la construcció de
3000 nous habitatges. Per ordenar
la ciutat, creiem que aquests habi-
tatges haurien de ser els primers a
fer-se (zona de Copirineu i fins a l’al-
berg, avingudes d’entrada a la ciu-
tat, zona davant dels bombers, con-
nexió del passeig, solars pendents
d’edificar…).  

A banda d’aquests 3000, cal que
el nou POUM requalifiqui terrenys
per aconseguir 1108 habitatges
més? Nosaltres no ho veiem clar.

D’aquests nous 700 habitatges se
situen en l’àrea residencial estratègi-
ca —ARE—, ideada pels socialistes
sense acord previ de l’Ajuntament i
que ubiquen a l’altra banda del tren,
just on hi ha les granges del Tomeu i
del Varavic. Els altres 400 són a
tocar del barranc de Riucós (en una
franja de sòl rústic que s’estén des
de sota de la caserna dels Mossos
fins al cementiri).

En canvi, no preveu el que anome-
nem PARC URBÀ DE LA FONT VELLA,
que vincularia la ciutat amb la zona
de creixement de l’altra banda, i cre-
aria una zona verda al llarg del
barranc i fins al riu. Un corredor d’1,5
km equivalent a 2 parcs del Pinell.

USOS PERMESOS EN LES
EDIFICACIONS

El nou POUM deixa passar l’oportuni-
tat d’ubicar adequadament les ante-
nes de telefonia, les noves àrees de
subministrament de combustible, o
activitats “sensibles” que han gene-
rat problemes en altres poblacions.

En canvi es permeten usos “comer-
cials i industrials” en pisos d’edificis
d’habitatges, de manera que compar-
tirien escala d’accés amb els veïns. 

Els nous edificis hauran de preveure
un espai per emmagatzemar la bros-
sa dels veïns i determinats comer-
ços, oficines i magatzems hauran de
tenir places d’aparcament en l’edifici
on s’instal·lin.
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La futura variant de la carretera al seu pas per Tremp va pel costat del riu, i el
POUM preveu que entri a la ciutat pel Pinell, una mala opció que comporta ris-
cos innecessaris per als usuaris del parc, de l’Institut, del Casal de Gent Gran.

EL NOU PLA URBANÍSTIC MUNICIPAL



D’altra banda, recentment s’ha per-
mès l’enderroc de cases que el
catàleg de patrimoni volia preservar
o s’ha pintat el Cub (antiga sala
escolar) contravenint el que la carta
de colors municipal no permetrà a
la resta de la ciutadania.

CANVIS EN LA NORMATIVA
URBANÍSTICA

Es planteja que les plantes baixes de
les edificacions (dels comerços, els
garatges…) no ocupin tota la superfí-
cie de la parcel·la i que no es puguin
fer altells la planta baixa. Al mateix
temps no es preveu que es puguin
instal·lar tallers o petites indústries
en els pobles del municipi.

També es redueix la fondària que
podran tenir els nous edificis, o la
reforma dels existents, en carrers
com: Adoberies, trams dels carrers
Lleida i Tarragona, la 2a travessia
de Sant Jaume…

El nou POUM redueix l’alçada màxima
dels edificis a Tremp: ara es permetrà
com a màxim planta baixa més 4
plantes, i àtic en alguns casos.
D’aquesta manera es reduiran les
alçades màximes permeses a l’avin-
guda d’Espanya, al carrer Montllobar,
al passeig, a l’avinguda dels Pirineus,
a Alcalde Altisent… 

En altres carrers les alçades perme-
ses seran inferiors, és el cas d’una

part del passeig i del nucli antic que
tindran una alçada màxima de plan-
ta baixa i 3 plantes, excepte l’illa del
“Palmerola” que es preveu d’una
planta menys.

SÒL INDUSTRIAL I TRACTE
DESIGUAL

El POUM requalifica 25 hectàrees
de sòl rústic de Vilamitjana per crear
el polígon del Serrat dels Aspres, a
tocar del Rampeira. Un polígon que
al nostre entendre hauria d’absorbir
el sòl industrial del voltant de la
ITV, pendent de desenvolupar des
del 1984, per unificar el sòl indus-
trial de fora del nucli urbà.

Això no es vol fer, i aquests
terrenys de la ITV ubicats a 5 km de
Tremp continuaran com a sòl indus-
trial. En canvi, el que coneixem
com a “JAFIPES”, tradicionalment
d’ús industrial i a poca distància
del nucli urbà, es transforma en sòl
rústic perquè, diuen, està deslligat
de la trama urbana!

PRESERVACIÓ
ARQUITECTÒNICA I
AMBIENTAL

Tremp tindrà catàleg de patrimoni.
Un document que en el seu dia hau-
ria evitat l’enderroc de l’Aliança.
Més tard ens hauria evitat discu-
sions amb el socialistes sobre la

façana del Casal i els habitatges de
l’estació. Sortosament no tenien
majoria i es va poder evitar la cons-
trucció de cases adossades on hi ha
els Minairons o l’enderroc de la faça-
na del Casal.

A primers de gener se’ns va presentar
un document que catalogava unes
200 cases amb criteris restrictius.
Tres mesos després en conté 100.

Potser encara és extens, però ara
és, a més, incoherent. Edificis into-
cables amb elements que es propo-
sava preservar han passat a ser
enderrocables i altres de semblants
no han rebut aquest tracte. 

Hi ha edificis protegits que hauran
de mantenir la façana (fàbrica de
guix del carrer Indústria) i altres han
deixat de tenir cap mena de protec-
ció (fàbrica de galetes del carrer
Barcelona).

No té gaire lògica que el regidor d’ur-
banisme ens expliqui que els canvis
introduïts en el catàleg de patrimoni
són fruit del que la gent li ha dema-
nat, atès que els propietaris no ens
consta que hagin tingut accés als
documents.

Aquest catàleg ha estat la part final
del POUM i creiem que la pressa i la
precipitació han estat males conse-
lleres. Ja els va passar amb la puja-
da de l’impost de l’aigua.

ÉS L’HORA DELS
TREMPOLINS I TREMPOLINES

Ara que la documentació del POUM
és a l’abast de tothom sense distin-
cions, us animem a consultar-la amb
visió àmplia, en clau de futur munici-
pal i també de detall per mirar com
afecta el vostre barri, carrer o edifici.
Podreu expressar la vostra opinió i, si
s’escau, presentar aquelles al·lega-
cions que cregueu oportunes en el
termini legal establert en 60 dies.

Compteu amb nosaltres: tant amb
els regidors, la Pilar Cases i en
Josep Ardanuy, com amb la resta
de les persones que formen el nos-
tre equip. 

http://www.esquerra.cat/tremp

RENOVACIÓ MAIG 2010


