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L’EMU millora el balanç de l’any 2012 gràcies
a la reducció de la despesa corrent
• E stalvi d’1,2 milions d’euros en despeses de personal i d’explotació
El consell d’administració de l’Em
presa Municipal d’Urbanisme va aprovar els comptes anuals del 2012, que
es van tancar amb unes pèrdues de
493.000 euros, a causa de l’aturada
de l’activitat del mercat immobiliari.
Tot i així, aquest resultat negatiu ha
estat menor del que es va preveure

En aquest sentit, la presidenta de
l’EMU, Marta Camps, va destacar que
s’ha reduït en un 20% el capítol de despesa de personal i en més d’un 50% el
capítol de despeses d’explotació, cosa
que s’ha traduït en un estalvi d’1,2
milions d’euros per aquests dos conceptes.

Solars Vius, el concurs
d’idees de la Rambla de
Ferran, el Mercat del Pla i
el convent de Santa Clara,
les principals inversions

Camps va destacar que l’EMU pot
absorbir aquestes pèrdues ja que està
molt sanejada i gaudeix de recursos
propis i propietats que permetran, un
cop se superi la baixa activitat en el
mercat immobiliari, recuperar beneficis. Els actius de l’empresa sumen 116
milions d’euros i els recursos propis,
40 milions d’euros.

inicialment, que es calculava en
673.000 euros, segons es va anunciar
al final del 2012, bàsicament perquè
l’empresa municipal ha fet un esforç
important en ajustar i reduir la despesa corrent.

Pel que fa a les inversions previstes, l’EMU vol mantenir l’activitat en
els plans de barri del Centre Històric i

L’EMU potencia la política d’habitatges. © EMU

Portal de Magdalena-Noguerola, amb
projectes emblemàtics que ja s’estan
desenvolupant, com ara els Solars Vius,
el concurs d’idees de la Rambla de Ferran, el Mercat del Pla i la rehabilitació
del convent de Santa Clara. L’EMU continuarà potenciant tot allò relacionat
amb la política d’habitatge.•••

La millora del transport públic facilita els girs
a l’esquerra al Pont Vell i a l’avinguda Artesa
• E ls canvis de circulació afavoreixen que els autobusos guanyin en rapidesa i eficiència
eficiència en el seu recorregut, sense
haver de girar a la dreta cap a Francesc
Macià i després a l’esquerra a l’altura
del carrer Riquer per creuar la rambla
i canviar de sentit. Els vehicles que
vénen des de Cappont pel Pont Vell
poden girar a l’esquerra des d’un carril, que té nova regulació semafòrica i
senyalització horitzontal i vertical. Des
del carril de l’esquerra de Francesc
Macià només es pot circular en direcció al pont, no pas continuar recte, per
no entorpir el pas dels autobusos.
A l’avinguda Artesa es permet un nou sentit de circulació a l’esquerra. © H. Sirvent

L’Ajuntament de Lleida ha posat en
servei el gir a l’esquerra del Pont Vell
cap a l’avinguda de Blondel i també
el de la cruïlla situada entre l’avinguda
Artesa, el carrer Osca i l’avinguda Miquel Batllori. Aquests són alguns dels
canvis viaris que s’ha dut a terme coin-

cidint amb la posada en marxa de les
noves línies d’autobús.
La recuperació del gir a l’esquerra
des del Pont Vell cap a Blondel, que es
va suprimir fa 20 anys, afavoreix que
els autobusos guanyin en rapidesa i

També s’afavoreix el gir a l’esquerra
a la cruïlla situada entre l’avinguda
Artesa, el carrer Osca i l’avinguda Miquel Batllori. Amb aquesta actuació
s’aconsegueix que tant els vehicles
com l’autobús urbà que vagin cap al
centre no hagin de fer la volta pel carrer Ignasi Bastús. •••
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La Paeria crea 6 zones d’esbarjo per a gossos
• L es àrees són a Cappont, Pardinyes, la Bordeta, la Mariola, Ciutat Jardí i la canalització
marge dret de la canalització (tram que va des de les
comportes fins al Pont Vell
amb una longitud de 1.375
metres), l’avinguda de La
Canadiense (525 metres de
longitud al marge dret del
canal de Seròs) de la Bordeta, l’accés a Gardeny pel
carrer Cardenal Cisneros a
la Mariola (200 metres de
longitud) i el carrer dels
Bombers a Ciutat Jardí (425
metres de longitud).

S’han habilitat sis àrees
d’esbarjo per a gossos a diferents barris de la ciutat de
Lleida perquè els animals
puguin córrer deslligats.
Això sí, els cans sempre
han d’anar identificats correctament amb el xip, no
han de ser potencialment
perillosos i en tot moment
han d’estar sota la vigilància
dels seus propietaris.
Una de les zones habilitades és la plaça Maria Mercè
Marçal de Cappont, que té
uns 400 metres quadrats.
És l’únic recinte delimitat
amb una tanca de fusta, i
disposa de mobiliari urbà,
un abeurador per als gossos i un sistema de neteja
de la superfície per aspersió
i drenatge.

Zona per a gossos del carrer Xavier Puig Andreu. © S. Comunicació

Les altres cinc àrees són
obertes i estan perfectament delimitades i senyalitzades. Són situades al
carrer Xavier Puig Andreu
de Pardinyes (una zona de
200 metres de longitud), el

Els animals poden
anar deslligats, però
han d’estar sota
l’estreta vigilància
dels seus propietaris

Aquests espais són delimitats per una fita d’inici i
una altra de finalització en
recintes més grans i oberts,
on moltes vegades ja hi ha
una separació física, tot i
que s’ha posat senyalització
indicativa de l’inici i el final
de l’àrea.•••

•P
 er promoure la innovació i l’emprenedoria agrària i facilitar la creació de projectes
La Paeria, per mitjà de la
Regidoria de Medi Ambient
i Horta, organitza un seguit
de conferències i sortides
sota el nom d’“Oportunitats
per a l’agricultura a l’Horta
de Lleida”. El cicle es va iniciar amb la xerrada inaugural a càrrec de Gerard Costa,
professor titular d’ESADE,
i també hi va haver un tast
de la cuina de la fruita de
Lleida.
El cicle està orientat a les
persones i les entitats del
sector agrari i té l’objectiu
de promoure la innovació i
l’emprenedoria agrària amb
la finalitat de donar idees
de cara a projectes nous.
Conèixer diferents opcions
de producció i de comer-

cialització pot ser una oportunitat cap a una agricultura lligada al territori i a la
proximitat amb la ciutat de
Lleida.
El 29 d’abril la jornada es
va dedicar a l’agricultura
ecològica. El 21 de maig es
tractarà de la comercialització, tant en l’àmbit local
com d’exportació, de productes agraris amb alt valor afegit. El 27 de maig la
conferència es dedicarà a la
venda directa. L’11 de juny
hi haurà una taula rodona
amb les principals entitats,
empreses i administracions,
al voltant de l’Horta.
Dins del mateix cicle
s’han previst dues sorti-

Medi Ambient

Conferències i sortides per dinamitzar
l’agricultura de l’Horta de Lleida

La comercialització de productes agraris, un dels temes a tractar. © M. A.

des. La primera es va fer
el passat 3 de maig, amb
l’objectiu de visitar una finca de fruticultura ecològica.
La segona sortida tindrà
lloc el 21 i 22 de maig al

sud de França, a la zona de
Perpinyà, per conèixer diferents experiències de la mà
dels agricultors francesos
i descobrir noves maneres
de fer i idees noves. •••
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