seguretat ciutadana

Els delictes es redueixen un 12%
a Lleida en el darrer semestre
La Junta Local de Seguretat
de Lleida ha destacat que el
nombre d’incidents relacionats
amb la inseguretat i l’incivisme
va disminuir durant el darrer
semestre de l’any passat i
aquesta tendència es manté
durant els dos primer mesos
del 2007. La ciutat de Lleida
ha registrat en el segon semestre del 2006 una reducció
del 12% dels delictes i de
l’11% de les faltes respecte
als primers sis mesos de l’any.
La junta constata l’absència
de delictes com els robatoris
a l’interior d’habitatges o els

relacionats amb delinqüència
organitzada.
D'altra banda, la Junta Local
de Seguretat ha acordat encarregar un estudi sociodemogràfic a la UdL i al Departament d’Interior que analitzi
l’evolució dels fenòmens que
afecten la convivència ciutadana a Lleida durant els darrers quatre anys amb l’objectiu de treballar en la prevenció. També s'ha posat de manifest l’acció coordinada i conjunta entre administracions per
actuar contra l'incivisme.

Més Guàrdies de
Barri a la ciutat
El servei de Guàrdia de Barri disposa ja de 41 efectius (39
agents, un caporal i un sergent) amb la incorporació de nou
agents que permet ampliar la vigilància a Balàfia, la Bordeta i
Pardinyes i incloure com a novetat la zona d’Universitat. El barri
de Balàfia passarà de tenir 2 agents a 4; la Bordeta, també de
2 a 4, i Pardinyes passarà de 4 a 6, tots en tasques de Guàrdia
de Barri.
Aquests agents s’organitzen per cobrir dos torns consecutius
que van des de les set del matí fins a les deu de la nit. Pel que
fa al barri de la Universitat, hi haurà un agent al matí i dos a
la tarda.

Una promoció recent de nous agents de la Guàrdia Urbana de Lleida.

CARTELLS DE LES FESTES DE LA TARDOR

IMAC
Avinguda Blondel, 64
tel. 973 70 03 94
cultura@paeria.es

L’IMAC convoca el concurs de cartells per anunciar les Festes de la Tardor, que tindrà
un premi únic de 1.500 euros. Els originals s’han de lliurar del 22 al 24 d’agost de
2007, entre les 9.00 i les 14.00 h, a la seu de l’IMAC i el text ha de ser el següent:
Festes de la Tardor 2007, Sant Miquel del 28 al 30 de setembre de 2007. Les obres
presentades han de ser originals i inèdites i les mesures dels cartells han de ser de
70 cm de llarg x 50 cm d’ample, amb més de 4 cm de marges blancs a cadascun dels
costats que envolten el cartell. Juntament amb el cartell, és necessari lliurar una còpia
de l’original en suport informàtic per a PC. El veredicte es donarà a conèixer el 30
d’agost i totes les obres presentades restaran exposades al públic, del 30 d’agost al
30 de setembre, a la Sala del Palau de la Paeria.
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