Urbanisme • Març de 2014

Diferents operaris participen en el “Fem dissabte al teu barri” a la zona del Secà de Sant Pere. © H. Sirvent

Campanya per millorar la neteja de Lleida
• “ Fem dissabte al teu barri”, una de les quatre accions més noves i destacades
“Amb tu, Lleida més neta” és el lema
de la nova campanya de la Paeria de
reforç del servei de neteja, que engloba un total de quatre accions. Les actuacions previstes són “Fem dissabte
al teu barri”, reforç i nous serveis or-

Creació de la nova Brigada
Municipal de Neteja
Intensiva, que integren 8
persones fins ara a l’atur

També es fa neteja, repassada i pintada del mobiliari urbà. © H. Sirvent
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dinaris d’Ilnet a tota la ciutat, creació
d’una nova brigada municipal de neteja intensiva i una acció divulgativa i
informativa àmplia.
La novetat més destacada és la
campanya específica de neteja intensiva i a fons dels barris que rep el nom
“Fem dissabte al teu barri”. Aquesta
acció, que es durà a terme a dues zones diferents de la ciutat cada mes,
consistirà a fer durant 4 o 5 dies seguits un rentat de voreres, calçades,
embornals, places, contenidors, pintades, etc., com també la retirada de cartells i papers de façanes i mobiliaris. A
més, es farà una neteja i la repassada
de bancs, jocs infantils, senyals, fanals,
marges de la via pública, camins i solars. L’acció, que normalment finalitza en dissabte, inclou la millora de la
senyalització horitzontal i vertical dels
diferents carrers i petites reparacions
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de voreres i lluminàries, a
més de la plantació d’arbrat
nou.
“Fem dissabte al teu barri”
mobilitzarà una trentena de
persones entre la Brigada
Municipal de Neteja Intensiva, Brigada d’Acció Immediata, personal d’Aigües
de Lleida, d’Ilnet, de la UTE
Jardiners de Lleida, Shalom
(mobiliari urbà), Brigada
d’Electricitat i empreses
de senyalització. A més, el
projecte s’ha dotat d’una
dotzena de vehicles per
fer les tasques de neteja,
principalment d’Ilnet, però
també d’Aigües de Lleida
per al rentat d’embornals i
d’electricitat. També es demana la col•laboració dels
veïns i les veïnes perquè retirin els cotxes dels carrers
per poder fer una neteja
més profunda.
L’acció “Amb tu, Lleida
més neta” inclou, a més, el
reforç i nous serveis de neteja ordinaris d’Ilnet a tota
la ciutat, especialment en
places i carrers cèntrics,
amb més serveis setmanals
de rentat amb aigua i un
reforç diari de neteja dels
contenidors de la brossa
amb aigua a pressió.

Neteja intensiva de grafits duta a terme al barri dels Magraners. © Paeria

La campanya inclou
el reforç i nous
serveis de neteja
ordinaris d’Ilnet
a tota la ciutat,
sobretot en places i
carrers cèntrics

tiva àmplia per aconseguir la
implicació i la col•laboració
de tota la ciutadania, imprescindible per mantenir la
ciutat més neta. És per això
que s’ha disse-nyat una acció de difusió àmplia amb
la retolació d’una desena
de vehicles (Ilnet i Aigües
de Lleida), OPIS, un espot

informatiu i petos identificatius de la campanya per
a tots els treballadors de
les brigades per tal de distingir-los. També s’ha dut a
terme una acció específica
per barris per informar els
veïns i les veïnes de les actuacions que es faran. •••

Així mateix, es crea la Brigada Municipal de Neteja
Intensiva, integrada per 8
persones que provenen
dels plans d’ocupació per
a aturats i de les brigades
municipals de jardineria i
obres públiques. La brigada
s’encarregarà del rentat de
racons i zones pròximes a
la via pública, amb retirada
d’herbes, la neteja intensiva
de places infantils i jardins,
actuacions en solars, reparacions de la via pública i
millora de la jardineria.
Finalment, es fa una campanya divulgativa i informa-

Lea actuacions també inclouen la neteja de voreres, calçades i embornals. © H. Sirvent
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El Centre Històric de Lleida es reactiva
•R
 ecuperació del mític bar Blasi i botiga de material esportiu de Sergi Escobar

algunes de les tradicions, com el vermut i la barreja.
El ciclista lleidatà i medallista olímpic Sergi Escobar ha obert la botiga
Speed Republik a la plaça de Sant
Llorenç, 7. El nou comerç està especialitzat en material esportiu, taller de
reparació i posada a punt de bicicletes, restauració de bicicletes antigues,
assessorament i coaching esportiu.
A més dels dos comerços esmentats, el barri ha inaugurat un restaurant i un bar de copes de Lleida a la
plaça Cervantes, una botiga que organitza tallers creatius, una botiga de
roba de segona mà i un comerç especialitzat en artesania local.
L’alcalde de Lleida va assistir a la inauguració de la botiga del ciclista Sergi Escobar. © Paeria

El Centre Històric de Lleida ha
vist com darrerament s’ha reactivat i ampliat l’oferta comercial de la
zona, amb l’obertura de sis botigues.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va comentar que la recuperació del barri
requereix l’acció municipal, en l’àmbit
urbanístic, d’habitatge o de creació
d’equipaments, i també l’empenta
dels empresaris del sector del comerç
i la restauració. Aquesta zona de la
ciutat ha recuperat el bar Blasi, que ha
reobert les portes davant del Mercat

Tres nous terrenys del carrer
Cavallers s’incorporen al
projecte “Solars vius” i es
destinaran a espais públics
de diferents usos
del Pla. L’emprenedora Montse Sainz
de la Maza aposta per donar continuïtat a l’establiment, aportant-hi
idees noves i ampliant els horaris. A
més, ha volgut conservar-hi el nom i

El solar del carrer Cavallers número 72 es destinarà a espai públic. © Serveis Comunicació
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Projecte “Solars vius”
Un altres exemple de la reactivació
del Centre Històric és l’aprovació del
conveni entre l’Ajuntament de Lleida,
l’Empresa Municipal d’Urbanisme i els
propietaris per a la cessió temporal de
l’ús dels solars situats al carrer Cavallers 28, 30 i 32, Cavallers, 68 i Cavallers,
72. Els terrenys es destinaran a espais
públics de diferents usos i s’afegeixen
a la desena que actualment formen
part del projecte “Solars vius”.
Seu de Moros i Cristians
L’Associació de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida ha iniciat les obres
de la nova seu, situada a l’edifici municipal del carrer Panera, 1, al Centre Històric. L’Ajuntament de Lleida i
l’associació van signar un conveni el
setembre del 2013 en virtut del qual
se cedia a l’entitat aquest edifici municipal per un termini de 25 anys.
Alhora, s’establia que l’associació es
feia càrrec de les obres de l’interior
de l’edifici, tot i que els serveis tècnics
municipals duen a terme el projecte i
el seguiment de les obres.
L’edifici té tres plantes, amb una
superfície útil total de 255 m2.
L’associació està abordant les obres
per fases. Així, s’ha començat amb
l’arranjament de la planta baixa, d’uns
90 m2, per a l’ús de tots els festers. •••

