
Accés restringit a l’entorn de 

l’església de Montserrat per 

evitar que aparquin els vehicles
La zona s’embrutava, sobretot els caps de setmana

L’Ajuntament de Lleida ha 
limitat l’accés a l’entorn de 
l’església de Montserrat 
per evitar que aparquin els 
Iﾗデ┝Wゲ ｷ ケ┌W ゲげWﾏHヴ┌ピ ﾉ; 
zona.

Lleida
DIEGO ARÁNEGA

L’Associació de Veïns Montse-

rrat i la comunitat religiosa de 

la Parròquia de la Mare de Déu 

de Montserrat, van mostrar ahir 

el seu agraïment a l’Ajuntament 

de Lleida i en especial al regidor 

SげUヴH;ﾐｷゲﾏW ｷ ヮヴｷﾏWヴ ピﾐWﾐデ Sげ;ﾉ-
I;ﾉSWが Tﾗﾐｷ Pﾗゲｷピ┌ゲ ｷ ;ﾉ ゲW┌ Wケ┌ｷヮが 
“per les actuacions que ha dut 

a terme a l’entorn del nostre lo-

cal social, per tal que els vehicles 

;ﾉｷWﾐゲ ﾐﾗ ピﾐｪ┌ｷﾐ ;IIYゲ ;ﾉ ﾉﾉﾗI SWゲ-

ピﾐ;デ ; ;ヮ;ヴI;ﾏWﾐデ ｷ ケ┌W Wﾉゲ I;ヮゲ 
de setmana es converteixen en 

┌ﾐ ;┌デXﾐピI ;HﾗI;Sﾗヴ SW デﾗデ; ﾏW-

na de restes de menjar, botelles i 
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llaunes de begudes, guants, mas-

I;ヴWデWゲが ヮヴﾗgﾉ<IピIゲ ｷ デﾗデ; ﾏWﾐ; 
SW ヴWゲデWゲ ﾗヴｪ<ﾐｷケ┌Wゲざが ゲWｪﾗﾐゲ ┗;ﾐ 
manifestar a les xarxes socials. 

També va desitjar que aquesta 

;Iデ┌;Iｷﾙ さゲｷｪ┌ｷ ┎ピﾉ ヮWヴ ﾏ;ﾐデWﾐｷヴ 

l’espai net de brossa i sigui un 

indret lliure d’elements contami-

ﾐ;ﾐデゲざく  Eﾐ IﾗﾐIヴWデが ﾉ; P;Wヴｷ; ｴ; 
ｷﾐゲデ;ﾉびﾉ;デ ┌ﾐ ヮｷﾉﾗﾐゲ ヴWデヴ<Iピﾉゲ ;ﾉゲ 
punts on els vehicles entraven a 

la zona.
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Veïns de la Bordeta s’han 

queixat  pels matolls que hi ha 

a l’entrada al barri per la carre-

tera d’Artesa de Lleida. Molta 

ｪWﾐデ ┌ピﾉｷデ┣; ﾉげｷﾐSヴWデ ヮWヴ ヮ;ゲゲWﾃ;ヴ 

i es troba males herbes i rates. 

També alerten que en qualsevol 

moment es pot calar foc, segons 

la presidenta de l’associació de 

veïns, Mari Carmen Guerrero.

Matolls i rates a l’entrada 
de la Bordeta per Artesa
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LげEゲIﾗﾉ; C;ﾏヮゲ Eﾉｷゲｷゲ SW LﾉWｷS; ｴ; 
ヮヴWゲWﾐデ;デ ; ﾉ; P;Wヴｷ; ┌ﾐ SWI<ﾉWｪ 
sobre com han de ser els espais 

públics del barri i de la ciutat 

Sｷﾐゲ Sげ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; SWﾉ PヴﾗﾃWIデW 
Magnet treballada amb el guiat-

ge del Col·legi d’Arquitectes i la 

F┌ﾐS;Iｷﾙ J;┌ﾏW Bﾗgﾉﾉく Lげ;ﾉI;ﾉSW 
de Lleida, Miquel Pueyo, es va re-

unir ahir amb un grup d’escolars i 

professorat del centre, que l’han 

explicat la seva proposta.  L’alcal-

de Pueyo ha destacat la feina rea-

ﾉｷデ┣;S; ヮWヴ ﾉげEゲIﾗﾉ; C;ﾏヮゲ Eﾉｷゲｷゲ ｷ 
hansubratllat que la seva aliança 

amb el Col·legi d’Arquitectes do-

na un caire nou a la visió de l’en-

torn, prenent l’arquitectura com 

a eix vertebrador de l’aprenen-

tatge.

L’Escola Camps Elisis aporta 
un decàleg sobre els espais 
públics del barri de Cappont
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