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EL TRASLLAT DE
LES TORRES
ELÈCTRIQUES DE
MAGRANERS ES
FARÀ EN UN ANY

La comissió de seguiment creada per
supervisar el trasllat de les torres elèctriques
que es troben a Magraners preveu que la
supressió de les línies d’alta tensió del barri
es faci en el termini d’un any. En la darrera
reunió, la comissió va analitzar el projecte
d’actuació per desmantellar les torres
elèctriques, amb la previsió que els treballs
finalitzin l’octubre de l’any vinent. La comissió
és integrada per representants de la Paeria,
del veïnat i de les companyies Red Eléctrica
de España i Endesa.

Les línies elèctriques d’alta tensió que creuen actualment el barri.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, qui va presidir
la reunió, va manifestar la seva satisfacció
per haver pogut tancar un acord amb les
companyies que són propietàries de les
línies que creuen el barri.

de Magraners tindrà una longitud de 3
quilòmetres, disposarà de 18 torres
elèctriques i anirà paral·lel al recorregut de
la variant sud. El pressupost total de
l’operació serà de 3,2 milions d’euros i es
preveu que la durada de les obres de trasllat
de les línies elèctriques es prolongui uns
quatre mesos.

Inversió de 3,2 milions d’euros
El nou traçat que es construirà fora del barri

Cal destacar que els treballs de reubicació
de les línies elèctriques no comportaran cap

CURSOS A L'ESCOLA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L'Escola de Participació Ciutadana ha
preparat per aquest mes de novembre
diferents cursos de formació. Aquests
tallers són els següents:
- Fins al 24 de febrer de 2005: Català
per a immigrants.
- Fins al 28 de febrer de 2005:
Castellà per a immigrants.
- Fins al 29 de juny de 2005: La
llengua àrab.
- Del 2 de novembre al 14 de juny de
2005: How to improve your english
pronunciation?
- Del 9 de novembre al 8 de febrer
de 2005: Iniciació a la fotografia (la
Bordeta, pl. Sant Jordi, s/n).
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despesa per als veïns de Magraners, que
des de fa molts anys reivindiquen el trasllat
de les torres, actualment ubicades enmig
del barri.
Aquestes línies elèctriques tenen una
importància vital per a la xarxa general de
subministrament, ja que procedeixen
directament de les centrals elèctriques de
les rodalies i donen energia a zones
geogràfiques distants.

NOU CONCURS
PER ACCEDIR AL
VIVER D’EMPRESES

El Consorci de Promoció Econòmica
ha convocat l’11è concurs per accedir
al viver d’empreses amb l’objectiu de
promoure noves iniciatives empresarials. El termini de presentació dels
projectes finalitza el 30 de novembre
i hi podran accedir aquelles persones
que tinguin un projecte empresarial
que compleixi les bases de participació
i vulguin fer-lo realitat, a més dels
empreses amb menys d’un any
d’antiguitat.
Els projectes seleccionats tindran una
opció preferent per accedir al viver
d’empreses i gaudiran dels avantatges
que ofereix el servei. Entre el 14 i el 31
de març de 2005 es comunicarà quins

El viver d’empreses municipal.

són els projectes seleccionats.
D’altra banda, el Consorci de
Promoció Econòmica obre a Gardeny
el Centre d’Iniciatives Empresarials,
que aixopluga el viver d’empreses i
un centre d’empreses.
Són 1.500 m2 d’oficines a disposició
dels emprenedors i empresarials de
Lleida, situades a l’entorn del futur
Pa rc C i e n t í f i c i Te c n o l ò g i c
Agroalimentari de Lleida.

