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LLEIDA IL·LUMINA
ELS CARRERS
AMB UN ESTALVI
ENERGÈTIC
DEL 50%

Imatge de l’enllumenat de
l’Eix Comercial, davant del
Palau de la Paeria.

avís
NOVA UBICACIÓ DE L'EMU
L'Empresa Municipal d'Urbanisme ha
canviat d'ubicació. A partir de
desembre les noves dependències
de l'òrgan de transformació i de gestió
del sòl urbà municipal i d'execució
de les actuacions necessàries per
rehabilitar el Centre Històric de la
ciutat en l'àmbit de l'Àrea de
Rehabilitació Integrada (ARI), són
situades al carrer dels Cavallers,
10-12.
Amb el trasllat, ha canviat també el
seu servei de telefonia, que s'integra
amb el de la resta de la Paeria. El nou
telèfon és el 973 70 06 06 i el
número de fax és el 973 70 04 88. A
més, cal assenyalar que l’Empresa
Municipal d'Urbanisme manté
l’adreça de correu electrònic:
emu@paeria.es

La utilització de llums a baix consum s'ha
dut a terme enguany en una bona part de
l'Eix Comercial, des del carrer Major fins
a la plaça Sant Joan i Porta Ferrissa.
Una altra novetat és que tres carrers
s'han afegit a l'enllumenat tradicional
nadalenc, l'avinguda de les Garrigues,
l'avinguda de Madrid i la plaça Europa.
En total, l’enllumenat ha implicat la
instal·lació de 4.850 metres de conductor

lluminós, que han guarnit més de 10.000
metres lineals de vials, edificis i espais
públics. La potència de la xarxa de llums
és de 791.000 watts, amb un consum
elèctric de 163.680 kw per hora.
La tradicional activació de les llums
ornamentals es va fer el 5 de desembre
i va constar de tres actes diferents:
l’encesa de la il·luminació de la Zona Alta,
la de l'Eix Comercial i la de Pardinyes, que
es va fer al casal social del barri.

LA PAERIA
REBUTJA LA
VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES

La Regidoria de Participació Ciutadana
i Promoció de la Dona s'ha afegit a la
iniciativa legislativa popular que promou
l'associació ADAI de Rubí per donar
suport a les dones que han estat
víctimes de la violència domèstica. En
concret, la Proposició No de Llei que
es vol impulsar pretén millorar les ajudes
econòmiques destinades a les persones
afectades.
ADAI (Associació de Dones Aturades i
dones Immigrades) està buscant el
suport de les entitats ciutadanes, les
associacions i les administracions per
tirar endavant la iniciativa. Per aquest

motiu la Paeria s'ha adherit a la recollida
de firmes per millorar els ajuts adreçats
a les dones víctimes de la violència
domèstica. La proposta explicita també
que l'ajut econòmic es faci extensiu als
fills o filles de les dones afectades en
cas que quedin orfes.
L’Ajuntament de Lleida ofereix tota la
informació sobre el tema i facilita els
impressos per afegir-se a la recollida
de signatures. En cas d’estar interessat,
cal trucar al telèfon 973 70 04 53 o bé
passar a recollir l'imprès a la Regidoria
de Participació Ciutadana i Promoció de
la Dona (c/ Tallada, 32).
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promoció de la dona

Prop de 64.700 làmpades il·luminen
aquestes festes de Nadal els carrers de
Lleida. Els llums ornamentals estaran
instal·lats a la ciutat durant 33 dies i una
part de la xarxa utilitza un sistema de baix
consum que comporta un estalvi important
de la despesa elèctrica, de fins al 50%. El
sistema dóna resposta a la sol·licitud dels
comerciants –que participen en el cost
de la il·luminació pagant el lloguer per a
la instal·lació– de disposar d’un sistema
d'il·luminació de consum reduït.

