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Renovació del 62% dels punts de llum de la
ciutat i reducció del consum energètic
• E l contracte nou preveu canviar un total de 14.288 llums, dels quals 3.500 seran leds

El carrer Aribau té llums led des del 2012. © H.S.

Les inversions
complementàries en la
xarxa elèctrica inclouen
17 quilòmetres de carrers
de diversos barris i es
contractaran 20 treballadors

L’Ajuntament de Lleida ha tret a
concurs el contracte de gestió del servei d’enllumenat públic de la ciutat,
que garantirà una inversió de 6,5 milions d’euros per modernitzar la xarxa
elèctrica i reduir el consum energètic.
El contracte estableix la renovació, la
millora i la modernització d’un mínim
del 62% dels punts de llum de la ciutat
i la Paeria s’assegura el finançament i
l’avançament d’aquesta inversió en
els primers anys del contracte de cara
a assolir l’estalvi energètic que fa viable el nou model de gestió de la xarxa
d’enllumenat.
Com a gran novetat del contracte,
l’estalvi del consum elèctric que es generi per la renovació d’enllumenat es
destinarà a noves inversions a la ciutat, una xifra que es calcula entorn als
700.000 euros anuals. Aquesta quanti-

tat suposa un estalvi del 35% del consum elèctric anual de l’energia que ara
fa l’Ajuntament de Lleida.
Les inversions complementàries en
la xarxa elèctrica inclouen un total de
17 quilòmetres de carrers de diversos
barris com el centre de la ciutat, Pardinyes, Balàfia, Av. del Segre, Mariola,
Secà de Sant Pere, Bordeta, Magraners, Vila Montcada o polígon El Segre. En total, es preveu la renovació
de 14.288 punts dels 23.000 que hi
ha a la ciutat, dels quals 3.500 com a
mínim seran de leds, amb la qual cosa
s’aconsegueix generalitzar l’ús de la
llum blanca, que ofereix una millor
reproducció cromàtica, més calidesa
i, fins i tot, potències més baixes i la
millora de l’eficiència energètica. Amb
aquest contracte es preveu donar feina a 20 treballadors nous. •••

Promoció de la cultura i la mobilitat sostenible

•M
 és de 150 persones participen en un vídeo musical en favor de l’ús del bus públic
Més de 150 persones han participat en la gravació del vídeo musical
“Cultura&Sostenibilitat”, que vol promoure els valors de la cultura i la mobilitat sostenible, especialment l’ús del
transport públic. El lipdub, que es va
estrenar en un acte celebrat a l’IMAC,
és fruit de l’acord de col•laboració entre l’ATM de Lleida i la Fundació Teatre
La Llotja.
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Imatge de la gravació del vídeo. © Paeria

Les dues entitats han ideat la campanya “Valors” mitjançant la implicació de diversos artistes que vénen
a actuar a La Llotja. La primera acció
d’aquesta campanya ha estat el vídeo
musical, que ha comptat amb la participació dels professors i els alumnes
de 6 escoles de l’Associació de Centres
Privats de Dansa de les Terres de Lleida i de la companyia Los Vivancos. •••
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Cessió de 25 habitatges per a lloguer social

• E s destinen a famílies que, per raons econòmiques, no poden accedir al lliure mercat
La Paeria i CatalunyaCaixa han signat un conveni pel qual l’entitat financera cedeix una cartera d’habitatges
que s’incorporaran a la xarxa de mediació de pisos de lloguer social que
gestiona l’Ajuntament, per mitjà de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme, i
que es destinen a famílies lleidatanes
que, per raons econòmiques, no poden accedir lliurement al mercat.
El conveni s’inicia amb la possibilitat d’allotjar 25 famílies, i queda obert per ampliar el nombre
d’immobles. Els habitatges compleixen els requisits quant a qualitat,
ubicació i serveis, disposen d’una superfície entre 50 i 80 m2 i una renda
assequible que oscil•la entre els 150
i els 250 euros mensuals, segons la
tipologia i la situació.
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de
l’Oficina Local d’Habitatge i l’oficina municipal per a persones amb problemes

L’acord facilita la cessió d’habitatges per a famílies lleidatanes amb recursos limitats. © H. S.

hipotecaris i de lloguer del seu habitatge habitual, es compromet a fer
d’intermediari entre l’entitat i les famílies necessitades que no disposin de
cap altre pis a la ciutat, prioritzant les
parelles amb fills menors, pensionistes
i joves que es vulguin independitzar.

La renda del lloguer no podrà superar
en cap cas el 30% dels recursos mensuals de cada família.
La xarxa de mediació per al lloguer
social té actualment 250 habitatges
de lloguer social. •••

Construcció de voreres al carrer Enric Farreny

•A
 questa actuació forma part de les obres de manteniment de la via pública

que es pavimentaran amb formigó.
Aquesta actuació forma part de les
obres de manteniment de la via pública que es duen a terme a la ciutat. Cal
recordar que l’Ajuntament de Lleida
va adjudicar el Pla de Manteniment,

La zona no disposava de
voreres i es feia necessari
per donar continuïtat al
passeig per als vianants
des de l’avinguda Onze de
Setembre fins a Agrònoms
L’obra es fa en el tram entre el carrer Monestir de les Avellanes i el Campus d’Agrònoms. © Paeria

L’Ajuntament de Lleida està duent
a terme les obres per construir les
voreres d’un tram del carrer Enric
Farreny, a Ciutat Jardí, entre el carrer
Monestir de les Avellanes i el campus
d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL).

Aquesta zona no disposava de voreres i es feia necessari per donar
continuïtat al passeig per als vianants
des de l’avinguda Onze de Setembre,
passant per l’Arborètum, i fins arribar
a Agrònoms. Així, en total, s’hi construiran 500 metres quadrats de vorera

Conservació i Millora de Paviments i
Brigada d’Acció Immediata per al 2013
a l’empresa lleidatana Romero Polo
amb un pressupost de 572.400 euros.
Es tracta de la campanya de manteniment de la via pública i dels espais
públics urbans que inclou també una
brigada d’acció immediata per donar
resposta les 24 hores del dia a qualsevol incidència als carrers. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Ajuda per instal·lar ascensors en dos edificis

• L ’Ajuntament de Lleida atorga 36.000 euros a dues comunitats de propietaris
Els dos elevadors es
col·locaran al bloc 3 escala
B dels Blocs Joan Carles i al
bloc C escala 5 dels Blocs de
l’avinguda de Madrid de la
ciutat de Lleida
La Junta de Govern Local de la Paeria va aprovar atorgar 36.000 euros a
les comunitats de propietaris del bloc
3 escala B dels Blocs Joan Carles i al
bloc C escala 5 dels Blocs de l’avinguda
de Madrid per instal•lar ascensors a
l’edifici. Aquestes dues subvencions
se sumen a les 29 que ha atorgat la
Paeria en el període 2007-2012, de les
quals cinc estan actualment en execució o a punt de començar les obres.
En total, en els darrers cinc anys
l’Ajuntament de Lleida ha aportat
prop de 450.000 euros a la construcció d’aquests 29 ascensors.
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confirmació de si la Generalitat mantindrà o no la partida de subvencions per a aquest any 2013, tot i que
l’Ajuntament de Lleida sí que mantindrà aquesta partida inclosa als pressupostos municipals.
Les comunitats de propietaris que
s’han beneficiat d’aquest ajut corresponen a edificis dels Blocs Joan Carles (la Mariola), Blocs La Pau (Pardinyes), Blocs de l’avinguda de Madrid,
Blocs Ferran El Catòlic, carrers Valls
d’Andorra i Doctor Castelló Aleu.
Obres per instal·lar un ascensor. © Paeria

Subvencions de la Paeria
De l’import total de l’obra, un 60% el
subvenciona la Generalitat i un 20%,
a més de les taxes i els permisos, el
subvenciona la Paeria. El 20% restant
l’assumeixen els veïns de l’edifici. En
aquest sentit, la Paeria no ha rebut

Ara hi ha quatre blocs en obres per
instal•lar-hi ascensors (dos als Blocs
de l’avinguda de Madrid, un als Blocs
La Pau i un a Castelló Aleu), tres que
les iniciaran en breu (un als Blocs La
Pau i dos als Blocs Joan Carles), a més
dels dos esmentats que ja tenen la resolució de la convocatòria aprovada a
la Junta de Govern Local. •••
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Reducció del consum d’aigua de la ciutat

• E n els darrers 8 anys s’ha passat de 16,1 metres cúbics del 2004 als 12,2 del 2012
El consum d’aigua de la ciutat s’ha
reduït en 4 milions de m3 en els darrers 8 anys en passar dels 16,1 milions
de m3 el 2004 als 12,2 el 2012, gràcies
a les diverses campanyes de sensibilització, a la major racionalització del
consum domèstic i industrial, la millora de l’eficiència de la xarxa, la reducció dels consums municipals (que s’ha
xifrat en el darrer any en un 12,6%) i
per l’augment de les tarifes i els cànons. Pel que fa al consum domèstic,
també s’ha vist reduït en l’últim any
en un 4%, passant de 131 litres per habitant i dia el 2011 a 126 el 2012.
Lleida té una xarxa d’aigua potable
de 635 km, quan el 1994 n’hi havia
200; i la de clavegueram, a hores d’ara,
és de 345 km, quan el 1994 era de 156
km. El rendiment de la xarxa és d’un
78% i les pèrdues d’aigua han passat
d’un 11,24% l’any 2004 a un 6,92 per
cent el 2012.

S’ha registrat una disminució del consum tant en l’àmbit domèstic com industrial. © Aqualia

L’estalvi és possible gràcies
a la racionalització de
l’aprofitament de l’aigua,
a les campanyes de
sensibilització i a la reducció
dels consums municipals

D’altra banda, Aqualia destinarà
aquest any un milió d’euros a renovar i
millorar el clavegueram de diversos carrers de la ciutat. L’Ajuntament de Lleida
ha establert com a prioritaris els carrers
Bruc a Cappont, Mostain a Llívia i Miquel Aragonès a la Bordeta.•••

•M
 illora de la fontana monumental de la plaça de la Pau, amb la rehabilitació dels vasos
sos. Així mateix, s’han substituït els
col•lectors de distribució de dins dels
vasos, que estaven malmesos pel pas
del temps, per uns d’acer inoxidable
que previndran la corrosió i el rovell
durant molts anys.

Medi Ambient

Reobertura de les trenta fonts ornamentals

A més, s’ha substituït un dels dos
motors que té la font i s’ha reformat
el sistema de ventilació per millorar
les condicions dels equips hidràulics i
elèctrics de la sala soterrada de bombament.

Aspecte de la font ornamental de la plaça de la Pau després de la rehabilitació © H. Sirvent

L’Ajuntament de Lleida ha reobert
la trentena de fonts ornamentals i
les 240 d’aigua potable de la ciutat,
coincidint amb l’arribada de les bones
temperatures i un cop ja no hi ha perill de gelades. D’altra banda, la Paeria
ha dut a terme la millora de la font de
la plaça de la Pau amb la rehabilitació

dels vasos i dels sistemes hidràulics i
elèctrics per tal que a l’abril estigui a
ple rendiment.
L’actuació que s’ha fet a la font
monumental de la plaça de la Pau
ha consistit en la impermeabilització
de les tres copes que tenen els va-

En aquest sentit, a la fontana de la
plaça de la Pau s’ha fet un nou sistema de sanejament per poder retenir
l’aigua en cas d’excés sobtat o per
alliberar-la en cas que sigui necessari.
D’altra banda, en el marc d’aquestes
obres s’han reformat els quadres elèctrics per millorar l’eficiència energètica del bombament, com també el
consum elèctric. •••
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