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LA GUÀRDIA
URBANA
REFORÇARÀ
LA PLANTILLA
D’AGENTS

La Guàrdia Urbana va celebrar el 22 de
novembre la festivitat de Santa Cecília.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar
que entre els anys 2005 i 2006 es reforçarà
considerablement la plantilla del cos policial,
amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels
ciutadans i, en especial, per a l’atenció als
barris. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol
potenciar la funció de la Guàrdia Urbana
com a policia de proximitat, tal com demanen
les associacions de veïns, a més d’augmentar
la vigilància a les proximitats de les escoles
en horari d’entrada i sortida dels alumnes.

El paer en cap, Àngel Ros, va passar revista als membres de la Guàrdia Urbana.

La jornada patronal va començar amb la
revista als agents del cos a l’avinguda de
Blondel a càrrec de l’alcalde de Lleida.
Posteriorment, es va celebrar la missa en
honor a Santa Cecília a la Catedral, seguida
de l’acte oficial de lliurament de distincions
als agents per la feina feta el darrer any, que
va tenir lloc al saló de plens de l’Ajuntament.
En el decurs d’aquest acte van ser distingits
també diverses persones de l’àmbit polític
i ciutadà. El conseller d’Agricultura i exalcalde
de Lleida, Antoni Siurana, va rebre la Medalla
de Santa Cecília per mèrits professionals
amb distintiu blanc, en reconeixement a la
seva tasca d’impuls a la Guàrdia Urbana
mentre va ostentar l’alcaldia.

L’acte de lliurament de distincions va tenir lloc al saló de plens de l’Ajuntament.

Així mateix, es van concedir distincions a la
funcionària Esperanza Lasheras; al
vicepresident de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil, Miquel Llompart; el
responsable veïnal de seguretat de Jaume
I el Conqueridor, Ramon López; el president
de la Federació d’Associacions de Veïns,
Joaquim Mateo; als mitjans de comunicació
Segre Ràdio i Ràdio Lleida; al president del
Sícoris Club, Jaume Vilella, i a l’inspector en
cap de l’Àrea Bàsica Policial del SegriàGarrigues-Pla d’Urgell, Xavier Castellarnau.
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