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La Paeria impulsa la Biennal de les arts i la cultura de Lleida
• L’esdeveniment és una de les principals iniciatives del pla de promoció i internacionalització de les empreses i les indústries culturals

L

leida disposarà en el futur d’una Biennal de les arts i la cultura a la ciutat per
tal de donar visibilitat a les creacions
dels artistes, promoure la reflexió en jornades professionals i establir relacions comercials mitjançant estands i rodes de negoci.
Aquest esdeveniment és una de les principals iniciatives de la proposta de pla de
promoció i internacionalització de les empreses i les indústries culturals i creatives
de la ciutat que impulsa l’Ajuntament de
Lleida i que codirigiran Margarida Troguet,
gestora cultural i exdirectora del Teatre
Municipal de l’Escorxador, i Marta Oliveres,
mànager de companyies com La Fura dels
Baus i exdirectora de l’Àrea de Creació de
l’Institut Ramon Llull.
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Voldria saber si des de l’Ajuntament i la concessionària Ilnet s’elabora un pla de freqüències de neteja i rutes a seguir, de manera que
es garanteixi la neteja de tots els carrers.
Jaume Garcia Triquell
RESPOSTA
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L’Ajuntament disposa d’un quadre de ser-

veis on hi ha tots els serveis de neteja
que ha de fer l’empresa concessionària,
que cobreix tots els carrers de la ciutat.
A més, es destinen serveis especials de
neteja (hidronetejadora o escombrada
manual) de forma immediata quan es
detecta alguna situació de deficiència
de neteja. Des de l’Ajuntament es fa un
seguiment acurat i es vetlla pel bon estat
dels carrers i les places de la ciutat per
mitjà del control de seguiment i de qualitat que es fa diàriament.
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L’Ajuntament
respon

ENVIA LA TEVA PREGUNTA A:
lapaeriarespon@paeria.cat
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L'extensió màxima de la pregunta ha de ser de 150 caràcters
(Si el text excedeix dels caràcters fixats, se’n publicarà una versió reduïda)
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