
Estudi per millorar la neteja dels 
carrers i la recollida de residus
Informe amb els requisits mínims 
que la concessionària ha de complir
La Paeria disposarà d’un 
informe sobre les millores a 
introduir en els contractes 
dels serveis de recollida de 
residus i de neteja viària 
adjudicat a l’empresa Ilnet 
fins al 2023, després que es 
prorrogués el 2018.

Lleida
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Lleida va licitar 

ahir els serveis d’assistència tècni-

ca per definir la proposta del ser-
vei de neteja viària i espais púlics 

de Lleida i del servei de recollida 
de residus i gestió de les deixalle-

ries de Lleida, per un import de 
38.728,38  euros cadascun. 

Els objectius d’aquests con-

tractes són agilitzar al màxim la 
definició del servei de recollida de 
residus i la gestió de deixalleries i 

L’Arquitectour 
se centrarà 
aquest any en
l’arquitectura 
de les escoles

La setena edició de l’Arquitectour 
Lleida, que organitza la Demarca-

ció de Lleida del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC), amb 
la col·laboració del Departament 
d’Educació, se celebrarà el 16 d’oc-

tubre, de  les 10 a les 13.30 hores 
amb l’arquitectura escolar com a 
leitmotiv. En concret, es visitaran 
quatre centres educatius de la ciu-

tat de Lleida, que són l’Escola Joan 
XXIII, l’Escola Joc de la Bola, l’Esco-

la Santa Maria de Gardeny i l’Insti-

tut Ronda, i l’Escola Magí Morera i 
Galícia i l’Institut dels Templers. El 
dia 14, a les 19 hores, tindrà lloc a 
la seu del COAC la conferència Re-
flexions sobre el model de l’escola 
del futur.

Lleida, ciutat amb 

poca mortalitat 

relacionada amb 

els espais verds

Lleida ha obtingut bons resul-
tats en un estudi de l’Institut de 
Salut Global de Barcelona (IS-

Global), que ha elaborat un ràn-

quing de les ciutats europees 
segons la mortalitat atribuïble 
a la manca d’espais verds. La 

capital del Segrià se situa en la 

part favorable de la classifica-

ció, en el lloc 819 d’un total de 
866 municipis pertanyents a 31 
països. Lleida, per tant, forma 
part del 10% de les ciutats amb 
menys mortalitat relacionada 
amb els espais verds. Lleida és 
la tercera ciutat catalana millor 
posicionada, després d’Iguala-

da (841) i de Mollet del Vallès 
(831), i el 24 municipi de l’Estat 
amb un millor resultat.
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FOTO: LM / La Paeria vol millorar la neteja de l’espai públic de la ciutat

el servei de neteja viària, amb el 
suport humà i material necessari, 
del que no disposa l’Ajuntament 
de Lleida, obtenir uns plecs de 
prescripcions tècniques de qua-

litat amb solucions innovadores, 
conèixer la dimensió econòmica i 

financera del nou servei i obtenir 
uns indicadors de seguiment dels 
nous contractes de recollida de 
residus i gestió de deixalleries i de 
neteja viària.  

El contingut mínim dels nous 
contractes inclouen que el servei 

es farà tots els dies de l’any (inclo-

sos festius), les 24 hores, en què 
caldrà mantenir sempre la quali-
tat adient, en 3 torns de treball; 
la neteja viària i la recollida de 
residus i el servei de deixalleries 
abastarà tot el terme municipal 
de Lleida, i haurà de ser una pro-

posta suficientment flexible per-
què el servei es pugui adaptar a 
millores tècniques o de gestió fu-

tures o a canvis normatius futurs 
o evolució de les necessitats. 

També es demana que s’hagi 
de preveure un possible incre-

ment dels serveis fins a un 5%, 
que anirà a càrrec de l’adjudica-

tari, sense cost per l’ajuntament;  
totes les zones o barris s’hauran 
de mantenir amb uns estàndards 
de qualitat adequats i equilibrats, 
i es tindrà en compte l’urbanisme 
actual i les previsions de creixe-

ment de la ciutat. 

En el cas de la neteja, s’haurà 

de preveure l’estacionalitat com 
la caiguda de fulles o la presència 
de persones de treball temporal a 
l’estiu, entre d’altres. 

El Consorci del Turó de la Seu 
Vella se sumarà demà a la cele-

bració de les Jornades Europees 
de Patrimoni, amb una jornada 
de portes obertes i dues visites 
temàtiques gratuïtes, que sota 
el nom d’Enigmes de la Seu Ve-
lla, s’han programat per les 11 h 
(en català) i les 13 h (castellà). Les 
Jornades Europees de Patrimoni 

són la festa del patrimoni i molts 
dels municipis i entitats d’arreu 
de Catalunya organitzen activitats 
gratuïtes per a tots els públics. 

A la Seu Vella, les dues visites 
guiades són gratuïtes, malgrat 
que estan limitades a 25 perso-

nes per les restriccions sanitàries. 
Cal fer reserva prèvia al telèfon 
973 23 06 53.

La Seu Vella se suma a la 
celebració de les Jornades 
Europees de Patrimoni 

Renfe ofereix més de 16.500 
places addicionals en trens d’Al-
ta Velocitat i Llarga Distància 
a Catalunya durant el pont del 
12 d’octubre. La companyia ha 
programat la circulació de trens 
amb el doble de la seva capa-

citat habitual fins al pròxim 17 
d’octubre. Avui comença l’ope-

ració sortida del pont del Pilar 

i per aquest motiu, Renfe aug-

menta les places per facilitar la 
mobilitat dels viatgers. Durant 
aquesta setmana, s’incremen-

ten 9.020 places al corredor 
Nord-est entre Barcelona-Sara-

gossa-Madrid. Des de l’11 i fins 
al 17 d’octubre la companyia in-

crementarà 4.140 places al co-

rredor Nord-est..

Renfe ofereix més de 16.500 
places addicionals en trens 
de llarga distància pel Pilar

L’associació benèfica Ovejas Ne-

gras Solidarias va crear una inicia-

tiva de recollida de llibres gratuï-
ta. Davant del seu local del carrer 
Boqué, just al costat del CAP Bor-
deta-Magraners, fa uns dies van 
posar una taula perquè tothom 
que volgués es pogués emportar 
un llibre dels que hi havia en les 
capses que havien dipositat els 
col·laboradors. L’oferiment era vi-
sible pels veïns gràcies a uns car-

tells on posa “agafa el llibre que 
vulguis! Gratis!”.

Aquesta iniciativa neix arran 
dels llibres repetits que rebia 
l’associació benèfica després de 
demanar-ne per poder fer una 
biblioteca oberta a tothom que 
volgués. Actualment, no l’han 
obert, però tenen llibres sufi-

cients per fer-ho, encara que 
continuen acceptant donacions.  
L’objectiu principal de l’entitat és 

L’associació Ovejas Negras 
Solidarias ofereix llibres 
gratuïts davant la seva seu

l’assistència a persones neces-

sitades, mancades de recursos 
suficients per a cobrir les neces-

sitats bàsiques de les seves famí-
lies i dels animals a càrrec seu. 

Així mateix, també ofereixen la 
seva col·laboració amb protecto-

res d’animals i persones a càrrec 
de colònies de carrer, ja sigui 
mitjançant materials específics 
perquè realitzin la seva gran la-

bor, com en l’ajuda a la difusió 
per a l’adopció dels seus animals. 
Una de les seves activitats es ba-

sa en “la distribució dels articles 
rebuts de donacions en perfecte 
estat entre les persones que ens 
ho sol·licitin i el reciclatge dels 
que no estiguin en bon estat”. FOTO: D.A. / Els llibres estan exposats davant de la seu de l’entitat


