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RENOVACIÓ
DE LA PINTURA
HORITZONTAL
VIÀRIA DE LA
CIUTAT

El consum responsable

L’AGRICULTURA...
ECOLÒGICA!
El repintat es fa de nit per evitar molèsties.

Un any més s’ha posat en marxa la
campanya de renovació de la senyalització
horitzontal viària de la ciutat, una actuació
que comportarà el repintat de 34.000 m2
de senyals i la utilització de 26.000 kg de
pintura blanca i groga.
La campanya, que per raons pràctiques
es porta a terme amb l’arribada del bon
temps, consisteix en el repintat de les
indicacions de trànsit i el carril-bici de
les calçades i voreres de la ciutat.
L’actuació inclou també la col·locació de
senyals verticals nous i la reposició
d’aquells que estan deteriorats.
Una brigada de quatre operaris és
l’encarregada de desenvolupar les
tasques de renovació dels senyals. Dos
treballadors porten a terme el repintat

horitzontal, que es fa de nit per aprofitar
el descens de trànsit i per evitar molèsties
al conductors. Els altres dos operaris
treballen de dia en la col·locació dels
senyals verticals.
Els treballs van començar el mes de maig
i es duran a terme fins a l’estiu. La brigada
ha renovat ja la senyalització viària del
Secà de Sant Pere, dels carrers Baró de
Maials, Príncep de Viana i Lluís Companys,
de les avingudes de Catalunya, de l’Estudi
General i Balmes, com també de la Rambla
de Ferran. La campanya de manteniment
de la pintura als carrers prossegueix
actualment a diversos punts de la ciutat.
El pressupost global de la campanya de
renovació, inclosa la senyalització vertical,
és d’un total de 168.000 euros.

A tots ens agrada menjar un bon préssec
ara que arriba l’estiu. Però, hem pensat
tot el que implica conrear-lo? Per obtenir
grans produccions de manera
convencional, sovint s’apliquen productes
químics com fertilitzants, adobs,
plaguicides..., que poden deixar residus
en els aliments i generar problemes de
contaminació ambiental. Existeix, però,
una agricultura més respectuosa amb el
medi, que es caracteritza per produir
aliments d’alta qualitat alimentària sense
fer servir productes químics de síntesi i
d’acord amb els sistemes naturals de
l’entorn: és l’agricultura ecològica.

seguretat ciutadana

xifres que parlen...

UNS 2.000 NENS HAN PARTICIPAT EN EL
PROGRAMA D’EDUCACIÓ VIÀRIA

- Sovint les plagues tenen algun enemic
natural que pot ajudar a controlar-les.Una
marieta es pot menjar més de 50 pugons
al llarg de la seva vida.
- A Catalunya, 800 agricultors cultiven
més de 56.000 ha seguint els criteris de
l’agricultura ecològica, la major part
pastures, prats i farratges.

passa a l’acció...
El 15 de juny va tenir lloc l’acte de lliurament
de diplomes als escolars i als col·legis que
han participat en el Programa d’Educació
Viària que organitza l’Ajuntament de Lleida
per mitjà de la Regidoria de Serveis
Generals i la Guàrdia Urbana. En el decurs
de l’acte, presidit per l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, es van lliurar els premis als
guanyadors del concurs d’auques sobre
Educació i Seguretat Viària.
Cal recordar que, en marc del programa
d’educació viària que la Paeria ofereix a
escolars d’ESO i primària, uns 2.000 nens
i nenes procedents d’escoles i d’instituts
de Lleida han fet pràctiques de conducció
amb karts al parc infantil de trànsit de
Gardeny. Els estudiants van rebre a les
aules de formació explicacions sobre les
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L’acte va tenir lloc al Palau de la Paeria.

conductes cíviques amb les quals els
vianants i els conductors han d’actuar al
carrer, i després van fer les pràctiques de
conduir els karts adaptats, guiats per
agents de la Guàrdia Urbana, al parc de
Gardeny.

- Compra productes ecològics. Els
reconeixeràs per l’etiqueta ecològica i els
trobaràs directament als productors, a
cooperatives de consumidors, a botigues
especialitzades o en alguns supermercats
i grans magatzems.
- Si tens un hort o un jardí, fes servir el
mínim de productes químics; utilitza adobs
naturals com el compost que s’obté a
partir de residus orgànics i busca
alternatives a l’ús de plaguicides.
- Des de la Regidoria de Sostenibilitat i
Medi Ambient s’organitzen cursos
d’horticultura ecològica. Informa-te’n!

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

