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Els abocaments d’escombraries són una xacra que s’ha estès per la ciutat i les partides de l’Horta.

SEGRE

S. COSTA D.
❘ LLEIDA ❘ Els presidents de totes 
les associacions de veïns de 
Lleida exigeixen a l’ajunta-
ment una millora general tant 
de la seguretat com de la neteja 
dels carrers. Així l’hi traslla-
daran demà a l’alcalde, Miquel 
Pueyo, a la reunió prevista pel 
govern municipal amb la Fe-
deració d’Associacions de Ve-
ïns (FAV). El president, Toni 
Baró, va detallar que “tots els 
barris demanen de forma unà-
nime augmentar la vigilància 
als carrers, reduir l’incivisme i 
millorar de forma considerable 
la qualitat del servei de neteja, 
però a partir d’aquests punts en 
comú cada entitat ha recopilat 
una sèrie de peticions particu-
lars”. Aquestes demandes van 
des de dotar d’un local social 
l’associació del Turó de Gar-
deny fins a revisar el projec-
te de l’equipament per acollir 
temporers i persones sense llar 
a Pardinyes, així com avançar 
en la tramitació del pla comer-
cial de Torre Salses per part de 
la Bordeta, i millorar el man-
teniment dels Camps Elisis de 
Cappont. 

“Algunes d’aquestes petici-
ons són històriques i fa anys 
que es reclamen, però en el 
que estem molt d’acord és que 
l’últim any, no sabem si a cau-
sa de la pandèmia, la qualitat 
dels serveis de neteja ha empit-
jorat molt i un exemple d’això 
és veure la deixadesa d’alguns 
carrers o zones verdes”, va afe-
gir Baró. D’altra banda, alguns 
barris com Balàfia han dema-
nat que hi hagi una normativa 
“que protegeixi més els via-
nants dels vehicles de mobilitat 
personal, perquè s’estan con-
vertint en un autèntic problema 
per a la circulació de persones 
i vehicles i és estrany el dia en 
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què no hi ha algun incident amb 
els patinets elèctrics”, va dir 
Baró, que també és el president 
veïnal de Balàfia. 

I és que la de la mobilitat 
també és una assignatura pen-
dent de millorar i un exemple 
d’això és que l’associació del 
Noguerola ha reclamat a la 
Paeria “millorar la convivèn-
cia entre vianants i vehicles a 
la rambla Ferran”, mentre que 
la de la partida de Montserrat 
demana instal·lar un semàfor 
a la cruïlla del camí de l’Albi 
amb la carretera N-240 i la de 
la Caparrella, millorar la con-
nexió entre la ciutat i l’Horta. 
Una altra reivindicació històri-
ca és la dels veïns de Jaume I, 
carrer Cavallers i l’Ereta, que 
demanen posar fi al tràfic de 
drogues al Barri Antic.

ALTRES REIVINDICACIONS VEÏNALS

La Bordeta i Pius XII
z El primer barri demana, a ban-
da del pla Torre Salses, frenar 
les okupacions, i pel que fa al 
segon, reclama que no es cobri 
als veïns l’Impost sobre Béns 
i Immobles de la plaça que hi 
ha entre els carrers Pius XII i 
Germanor.

Zona Alta, Pardinyes i Secà
z El primer demana controlar 
l’incivisme i el soroll nocturn a 
la plaça Ricard Viñes i la zona de 
pubs, el segon reclama revisar el 
porta a porta i vetllar perquè els 
autobusos parin a l’hora acorda-
da i el tercer, poder fer barbaco-
es als carrers.

Universitat, Clot i Llívia
z  L’associació del barri d’Uni-
versitat reclama a la Paeria més 
ajuts per poder rehabilitar els 
locals comercials i habitatges en 
desús de la zona. El Clot, que la 
Paeria rectifiqui el tancament de 
les escoles bressol Vailet i Ger-
mans Grimm, i Llívia denuncia 
“la deixadesa general del barri 
en tots els sentits”.

Partides de l’Horta
z Els dirigents veïnals de l’Horta 
insten la Paeria a posar càmeres 
de videovigilància en camins, 
frenar els robatoris i aboca-
ments d’escombraries i regular 
la instal·lació de parcs solars.

Tres col·legis comptaran 
amb patis més inclusius

EDUCACIÓ PROJECTE

Representants de les entitats que duen a terme el projecte ‘Espais que eduquen, patis per a tothom’.

❘ LLEIDA ❘ Els col·legis Francesco 
Tonucci, Joan XXIII i Pràcti-
ques II seran els primers centres 
que participaran en la primera 
edició del projecte Espais que 
eduquen, patis per a tothom, 
que preveu redissenyar els pa-
tis de les escoles per fer-los més 
inclusius i educatius. Aquests 
tres col·legis han estat escollits 
entre un total de deu candida-
tures i es preveu redissenyar i 
condicionar els patis al llarg del 
curs vinent. 

Aquesta iniciativa ha estat 
impulsada pel Col·legi d’Ar-
quitectes en col·laboració amb 
l’ajuntament, la Generalitat, la 
Universitat de Lleida i l’asso-
ciació Llavors de Vincle, entre 
d’altres. 

El projecte es dividirà en dos 
fases: a la primera s’acordaran 
de forma conjunta els concep-
tes arquitectònics i educatius 
que tindran aquests espais i a 
la segona fase es tractaran les 
necessitats de cada centre.
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Ilerna amplia 
l’oferta d’FP a 
Madrid amb un 
gran centre

ENSENYAMENT

❘ LLEIDA ❘ Ilerna, el centre de 
líder estatal en FP online, va 
estrenar ahir un nou centre 
de formació a Madrid de més 
de 4.000 metres quadrats, la 
qual cosa li ha permès am-
pliar el nombre de titulaci-
ons que oferia en aquesta 
ciutat. Fins ara, només podia 
impartir quatre titulacions 
de l’àmbit sanitari i ara, amb 
la nova seu, podrà oferir fins 
a setze cicles formatius. 

Amb aquesta obertura, 
Ilerna disposa de tres cen-
tres de formació presencial 
a l’Estat (Madrid, Sevilla i 
Lleida), a més del que té a 
Itàlia. Per la seua banda, a 
nivell online ha format més 
de 70.000 alumnes en dese-
nes de cicles d’FP.

L’empresa GFT 
contractarà 15 
persones a la 
seu de Lleida

OCUPACIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’empresa GFT, que 
està especialitzada en tec-
nologies de la informació i 
transformació digital, pre-
veu contractar una quinze-
na d’empleats en els pròxims 
cinc mesos per a la seu de 
Gardeny. Així ho van confir-
mar fonts de la mateixa com-
panyia a aquest diari, que 
van afegir que des de comen-
çament d’any ja ha contractat 
disset professionals d’aquest 
àmbit, tot i que “alguns no 
han d’anar a la seu de Llei-
da perquè poden treballar a 
distància”. A nivell estatal, 
aquesta multinacional pretén 
contractar unes 300 persones 
fins a finals d’any per a les 
seues sis oficines.


