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“Fem dissabte” compleix el primer any
•Neteja especialitzada en un miler d’ubicacions diferents

ubicacions diferents. A més, es va contribuir a l’adaptació del nou enllumenat
a les necessitats de cada carrer i, també,
cada barri.
“Fem dissabte al teu barri” s’ha desenvolupat als Magraners, el Secà de
Sant Pere, Llívia, Sucs, Raimat, Bordeta, Centre Històric, Templers-Instituts,
Universitat-Fleming, Universitat-Escorxador, Mariola, Ronda-Clot, Príncep de
Viana-Noguerola, Noguerola-Av. Segre,
Pardinyes, Ciutat Jardí, Vila Montcada,
Camp d’Esports i Onze de Setembre, Joc
de la Bola, Balàfia i Cappont.
La plantació d’arbustos i arbres forma també part del “Fem dissabte”. © H. S.

La campanya de neteja integral “Fem
dissabte al teu barri” de l’Ajuntament de
Lleida ha complert un any de funcionament després de finalitzar l’actuació a
Cappont i d’arribar a 27 zones i barris
de la ciutat per tal d’arranjar i millorar
l’espai públic des de l’anàlisi detallada
de les necessitats detectades en cada
barri. Al febrer s’ha iniciat el segon cicle

als Magraners i al Secà de Sant Pere, tal
com es va fer en l’edició anterior.
Durant aquest període, es van fer
aproximadament unes 600 intervencions relacionades amb la neteja de
pintades, es van netejar 3.054 contenidors i se’n van reparar 383, i es va fer
una neteja especialitzada en unes 1.000

Els operaris fan una neteja intensiva dels carrers dels Magraners que inclou els embornals. © H. S.
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Tots els barris de la ciutat
El paer en cap, Àngel Ros, va explicar
que “la campanya ja ha passat per tots
els barris de Lleida, en què s’han fet operacions integrades de neteja, jardineria,
manteniment de mobiliari urbà i jocs
infantils, neteja de clavegueram i revisió
i millora de l’enllumenat”. En aquest sentit, Àngel Ros va destacar la gran acceptació d’aquesta iniciativa, plenament
consolidada a la ciutat.
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Tasques de neteja al parc del carrer Doctora Castells del barri de Cappont. © H. S.

La campanya intensiva recorre la
ciutat barri a barri, mobilitza una trentena de persones entre la Brigada Municipal de Neteja Intensiva, la 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, la campanya s’ha dotat
d’una dotzena de vehicles per fer les
tasques, principalment d’Ilnet, però
també d’Aigües de Lleida, per a la neteja
d’embornals i d’electricitat.
Brigada de 30 persones
Durant quatre dies la brigada integrada per 30 persones treballen per netejar, arranjar i millorar les calçades, les
voreres i els elements de mobiliari urbà
dels diferents barris i zones de la ciutat.
En aquest temps es reparen escocells i
embornals, es fa el manteniment i el
desbrossat, la neteja i l’enjardinament
a diferents carrers del barri i diverses actuacions en fonts ornamentals.
També es revisa el servei d’electricitat,
l’arranjament del paviment de diversos
carrers, la reparació i la millora de les
àrees de jocs infantils i les places i intervencions en millora de la senyalització
horitzontal i vertical i la seguretat viària
en passos de vianants.

El mobiliari urbà i les fonts es netegen i, si s’escau, es pinten de nou. © H. S.

Entre les diverses accions, s’inclou la
neteja de pintades i contenidors; la retirada de cartells i papers de façanes i mobiliaris; la revisió de les fonts, vàlvules,
boques de reg i hidrants; la col·locació
de papereres; la revisió i la neteja del
mobiliari urbà (bancs, jocs infantils, fanals, etc.), a més de la plantació d’arbrat.
Aquesta campanya específica forma
part d’una de general anomenada “Amb

tu, Lleida més neta”, que l’Ajuntament
de Lleida està duent a terme i que engloba un total de quatre accions: “Fem
dissabte al teu barri”; 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
neteja amb aigua; la creació d’una nova
brigada municipal de neteja intensiva,
formada per 8 persones, i una campanya divulgativa i informativa àmplia. •••
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