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Magraners farà una càpsula del 
temps en un parc.
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Condemnats mig centenar de
maltractadors reincidents el 2018.
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MAGDALENA ALTISENT

Final de tesi ■ Judith Borràs, doctoranda de Filologia An-
glesa, representarà la UdL a la final del concurs Presenta la 
teva tesi en 4 minuts de les universitats catalanes.

J.M.

❘ LLEIDA ❘ Operaris 
estan instal·lant 
un pas de via-
nants intel·ligent 
amb sensors i 
llums al carrer
Roger de Llúria, 
el primer a la ciu-
tat. Quan una 
persona s’atansi, 
s’encendran uns 
senyals llumino-
sos dels extrems.

Habiliten a 
Pardinyes el 
primer pas zebra 
intel·ligent

Tram per a vianants al costat del riu on es practica sexe. Els veïns denuncien que de nit hi ha molt poca llum.

Veïns dels Camps Elisis denuncien 
inseguretat i sexe a la via pública
Una comunitat amb 150 pisos notifica per escrit a la Paeria que hi ha “alarma social” 
|| Sara Mestres afirma que Urbana i Mossos “treballen sovint” en aquesta zona

BARRIS QUEIXES

M.MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Una comunitat veïnal de 
150 habitatges ubicats al passeig 
per a vianants entre l’accés al 
pont de Príncep de Viana i la 
passarel·la dels Camps Elisis de-
nuncia que s’ha creat una “alar-
ma social per la falta de segure-
tat ciutadana l’últim any i mig a 
la zona que ens envolta”. En una 
instància presentada a la Paeria 
a finals del mes de març, expli-
quen que “aquesta inseguretat 
la pateixen principalment les 
veïnes, que en diverses ocasions 
han estat assetjades sexualment 
o intimidades quan es fa fosc”.

Des de la Paeria, la regidora 
de Seguretat, Sara Mestres, va 
dir ahir que no “m’ha arribat 
l’escrit, però en aquesta zona 
treballen bastant sovint tant 

Urbana com Mossos d’Esqua-
dra” i va dir que no “ens consta 
que hi hagi assetjament sexual, 
però si passa no vol dir que no 
hi treballem”.

Una veïna va explicar ahir 
que “per les nits es practica 
cruising”, una pràctica que con-
sisteix a tenir sexe amb desco-
neguts en llocs públics. Va asse-
nyalar que “homes s’amaguen 
entre els matolls i els cotxes del 
pàrquing per practicar sexe, 

encara que de vegades ho fan 
als bancs” i va afirmar que “fa 
una setmana vaig veure com 
deu homes mantenien relacions 
sexuals”. Va manifestar que “no 
és només aquesta pràctica, sinó 
que aprofiten per assetjar les do-
nes. Dilluns passat, un home em 
va convidar que li practiqués se-
xe oral a crits i de manera reite-
rada”. Així mateix, va explicar 
que una vegada, un temporer va 
dormir al balcó d’un habitatge.

A l’escrit a l’ajuntament, els 
veïns denuncien que “la pre-
sència policial és nul·la, encara 
que en reiterades ocasions s’ha 
comunicat a la Guàrdia Urba-
na diferents incidents”. Sobre 
aquesta qüestió, la mateixa ve-
ïna va explicar que “hi ha hagut 
nombrosos intents de robato-

ri”. A més, l’escrit assegura que 
“segons mesures efectuades per 
personal qualificat i amb luxí-
metres homologats, hem detec-
tat que en un tram es registren 
valors de només 0,24 lux”, que 
segons els veïns està per sota de 
la normativa.

Davant d’aquesta situació, la 
comunitat demana a la Paeria 
que “s’insti la Guàrdia Urbana 
a incrementar la seua presència 
per millorar la seguretat, que 
se sol·liciti a la concessionària 
LleidaLlum la substitució dels 
fanals avariats”, a més d’elabo-
rar un informe sobre la il·lumi-
nació i que se’ls comuniqui si els 
fanals actuals “compleixen amb 
els requisits il·legals”. La porta-
veu va lamentar que “la Paeria 
encara no ens hagi contestat”.

‘CRUISING’

Els veïns afirmen que es 

practica sexe entre 

desconeguts entre els 

arbustos i els bancs

Un jurat valora 
les propostes 
per al futur 
Palau de Vidre

PROJECTES

❘ LLEIDA ❘ El jurat del concurs 
d’idees d’arquitectura per a 
la intervenció del Palau de 
Vidre, en el marc del pro-
grama Espais Singulars de 
la Paeria, es va reunir ahir a 
la seu de Lleida del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
per valorar els deu projec-
tes finalistes que redefinei-
xen aquest equipament, que 
s’han exposat a la seu del 
Col·legi. Pròximament, es 
farà públic el veredicte del 
jurat amb el projecte guanya-
dor i els dos finalistes, que 
rebran 3.000 i 1.500 euros, 
respectivament.

Adjudiquen 
millores de 
passos elevats i 
de l’enllumenat

CONCURSOS

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va adjudicar 
ahir, d’una banda, les obres 
de millora de quatre passos 
elevats pels quals transiten 
els autobusos de la línia L7, 
ja que generen problemes als 
híbrids, a Benito Arnó per 
31.500 euros, IVA inclòs. 
D’altra banda, va adjudicar 
a Citelum Ibérica per 31.733 
euros, IVA inclòs, les obres 
d’ampliació de l’enllumenat 
del carrer Sant Andreu, al 
Centre Històric. L’empresa 
haurà d’instal·lar vuit punts 
de llum nous, ja que la Paeria 
afirma que hi ha molts trams 
amb poca visibilitat.


