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La Sindicatura Municipal de Greuges de
Lleida ha detectat reiteradament
nombroses queixes pel que fa a sorolls i
molèsties nocturnes als veïns, tal com
queda reflectit en la darrera memòria de
l’entitat corresponent a l’any 2002. La
síndica, Teresa Areces, va presentar els
resultats de l’any passat en el ple del mes
d’octubre, en el qual va demanar que
l’Ajuntament de Lleida efectuï més
inspeccions als diferents locals d’oci
nocturns i a algunes indústries que
provoquen molèsties als veïns (sorolls,
males olors, sortides de fums...).
En aquest sentit, el govern municipal s’ha
compromès a reforçar el Departament
d’Activitats, Indústria i Comerç amb un
nombre més gran de recursos humans
amb la finalitat d’augmentar la xifra
d’inspeccions i solucionar els problemes

cursos
CURSOS A L’ESCOLA
DE FORMACIÓ AL LLARG
DE LA VIDA
L'Escola de Formació al Llarg de la
Vida està organitzant diferents cursos
dels quals es determinaran els dies,
les hores i els llocs segons els grups
de persones interessades.
Els tallers programats per al mes de
desembre són:
- Iniciació al català escrit.
- Llengua castellana per a dones
àrabs.
- Llengua castellana per a immigrants.
- Converses en català.
- Lectura funcional.
- Iniciació a l'anglès.
- Informàtica (iniciació).
Institut Municipal d'Educació
Ramon Barrull. 973 27 93 50

❚ Tramitació de les
queixes admeses
Consultades i Incoació
arxivades d'expedient
12%
18%

❚ Classificació de les queixes
admeses per àrees afectades
Àrea Serveis
Personals
10%
Àrea Educació
2%

Àrea Medi Ambient
13%

Solucionades
amistosament
70%

Àrea Participació
2%
Àrea R. Humans
13%

Àrea Economia
33%

Àrea Urbanisme
27%

que es vagin generant sobre aquests
aspectes.
La síndica va atendre l’any passat 186
queixes de ciutadans i ciutadanes de
Lleida. De les 112 queixes admeses, 37
corresponen a l’Àrea d’Economia, Hisenda,
C o m e r ç i Tu r i s m e ; 3 0 , a l ’ À re a
d’Urbanisme i Serveis Urbans; 15 queixes,
a l’Àrea de Recursos Humans, Seguretat,
Contractació i Serveis Jurídics; 15, a l’Àrea
de Medi Ambient; es van presentar 11

queixes a l’Àrea de Serveis Personals i
Salut Pública; 2, a la d’Educació i 2 més
a la de Participació, Relacions Ciutadanes
i Cooperació.
Quant a la tramitació de les 112 queixes,
es van incoar 20 expedients, 79 queixes
van ser solucionades amistosament i les
13 restants van ser arxivades. La Comissió
de Govern de l’Ajuntament de Lleida va
acceptar el 8 0% de les decisions
adoptades per la síndica de greuges.

ARRENCA LA
TEMPORADA
D’ARTS
ESCÈNIQUES

cultura

LA SÍNDICA DE
GREUGES DEMANA
MÉS INSPECCIONS
A LOCALS NOCTURNS
I EMPRESES

La Temporada d’Arts Escèniques ha
arrencat amb força amb la programació
de set interessants obres teatrals de
caire molt divers que es representen al
novembre i al desembre al Teatre de
l’Escorxador.
El 6 i 7 de desembre tindrà lloc la
representació d’Eeuuropa a càrrec de
Teatre de Guerrilla. L’obra dóna una
visió irònica i crítica de la nova Europa
que s’està gestant. El grup Increpación
Danza protagonitzarà el dia 13
l’espectacle Tablao, una recerca de la
dansa espanyola i el flamenc a partir
de paràmetres estètics i coreogràfics
de la dansa contemporània.

La companyia Teatre Lliure oferirà el 20
de desembre la seva versió del Juli
Cès ar de William Shakespeare.
Finalment, el públic infantil podrà gaudir
de l’obra La ballarina i el soldadet de
plom, a càrrec de Teatredetext. La peça
es representarà el 23 i 27 de desembre,
i el 2 i 3 de gener.
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