
Cimera veïnal amb la Paeria 
amb Torre Salses i les piscines 
de la Mariola sobre la taula
La FAVLL i les associacions de veïns es trobaran 
amb l’alcalde de Lleida aquest proper dimecres
Les associacions de veïns es 
reuniran aquest dimecres 
amb l’alcalde Miquel Pueyo 
per tal de fer-li arribar les 
seves queixes o propostes. 

Lleida
GENÍS CASANOVAS

El dimecres 14 de juliol, els presi-
dents de les associacions de veïns 
de Lleida i l’Ajuntament de la ciu-
tat es reuniran a la Paeria. L’ob-
ﾃWIピ┌ Yゲ Wﾉ Sげ;HﾗヴS;ヴ Wﾉゲ ヮヴﾗHﾉW-
ﾏWゲ ｷ ｷﾐIｷSXﾐIｷWゲ ケ┌W ﾉWゲ Wﾐピデ;デゲ 
vulguin fer arribar al consistori.

Segons va explicar a LA MAÑA-
NA el president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Lleida 
(FAVLL), Antoni Baró, encara no 
Wゲ IﾗﾐWｷ┝ ﾉげﾗヴSヴW SWﾉ Sｷ; SWgﾐｷピ┌ 
de la trobada, però si que hi ha al-
guns temes que les associacions 
de veïns ja han fet arribar a l’en-
ピデ;デ ヮWヴ デ;ﾉ SW ヮﾗゲ;ヴどﾉﾗゲ ゲﾗHヴW ﾉ; 
taula dimecres.

El primer serà conèixer els de-
デ;ﾉﾉゲ SW Iﾗﾏ Wゲ デヴﾗH; Wﾉ ヮヴﾗIYゲ 
ヮWヴ ピヴ;ヴ WﾐS;┗;ﾐデ Wﾉ IﾗﾏヮﾉW┝ Iﾗ-
mercial de Torre Salses. Baró va 
SWゲデ;I;ヴ ケ┌W ﾉ; FAVLL ﾐﾗ デY ┌ﾐ; 
ヮﾗゲデ┌ヴ; けﾗgIｷ;ﾉげ ゲﾗHヴW ;ケ┌Wゲデ ﾏ;-
croprojecte, però va explicar que 
durant la reunió donarà suport a 
les reclamacions de les AAVV de 
la Bordeta, Cappont i Magraners, 
ケ┌W ゲﾙﾐ ﾉWゲ ケ┌W ﾏYゲ ｷﾐデWヴXゲ ｴ;ﾐ 
mostrat a l’hora de conèixer els 
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ﾏﾗピ┌ゲ SW ﾉげ;デ┌ヴ;S; デWﾏヮﾗヴ;ﾉ SWﾉ 
ヮヴﾗﾃWIデW ｷ ケ┌W デ;ﾏHY ゲげｴ;ﾐ ヮヴﾗ-
ﾐ┌ﾐIｷ;デ ヴWヮWピS;ﾏWﾐデ ; a;┗ﾗヴ SW 
la seva construcció. Així i tot, des 
de la FAVLL expliquen que encara 
no hi ha consens entre totes les 
AAVV de la ciutat.

Uﾐ ;ﾉデヴW デWﾏ; I;ﾐSWﾐデ Yゲ Wﾉ SW 
les piscines de Gardeny, que en-

guany han estat les úniques que 
no han pogut obrir. Des de la FA-
VLL es mostren decebuts en el fet 
que s’hagi produït aquest greuge i 
demanen que es treballi per reo-
brir aquestes piscines o oferir una 
;ﾉデWヴﾐ;ピ┗; ;ﾉゲ ┗Wｼﾐゲ SW ﾉ; Zﾗﾐ; Γく

AﾉデヴWゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ<ピケ┌Wゲ ケ┌W ｴ;ﾐ 
anat arribant a la Federació abans 

de la reunió són les relacionades 
;ﾏH ﾉげｷﾐIｷ┗ｷゲﾏWが ﾉ; Hヴ┌プIｷ; SWﾉゲ 
carrers o els abocaments il·legals, 
així com les plagues de mosquits 
;ﾉゲ H;ヴヴｷゲ ﾏYゲ ヮヴﾗヮWヴゲ ;ﾉ ヴｷ┌ SWｪヴWく 
B;ヴﾙ ヴWIﾗヴS; ケ┌W Yゲ ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ; 
ﾏﾗﾉデ SｷiIｷﾉ SW デヴ;Iデ;ヴが ﾃ; ケ┌W ﾐﾗ 
es pot fumigar amb segons quins 
productes.

La Regidoria de Mobilitat, Viali-
tat, Trànsit i Serveis Urbans està 
duent a terme la millora de la 
senyalització horitzontal al Pas-
seig de Ronda. Concretament, 
s’estan repintant les marques 
viàries de separació dels carri-
ls, encreuaments i passos de 
vianants en el tram que va des 
SWﾉ I;ヴヴWヴ CﾗゲどG;┞ﾗﾐ gﾐゲ ; ﾉ; 
plaça Europa. Les tasques, que 
es duen a terme en horari noc-

turn, es van iniciar la setma-
na passada i està previst que 
concloguin dilluns o dimarts 
vinent. L’actuació compta amb 
un pressupost aproximat d’uns 
8.000 euros i forma part del pla 
de manteniment i millora de 
ﾉ; ゲWﾐ┞;ﾉｷデ┣;Iｷﾙ ┗WヴピI;ﾉ ｷ ｴﾗヴｷデ-
zontal de Lleida, que cada any 
reserva una part del pressu-
post a actuacions de conserva-
ció com el repintat de carrers.

La Paeria repintarà la 
senyalització horitzontal 
de tot el Passeig de Ronda
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Nous ajuts 

perquè els 

joves impulsin 

cooperatives 

de treball 

L’associació de 

paisans xinesos 

se suma a 

aprendre català

Renovada la 
cessió del local 
per acollir la 
Llar del Sord

La Regidoria de Joventut, 
Festes i Tradicions i Ponent 
Coopera impulsen “Fem 
Coop”, un projecte de no-
va creació que vol impulsar 
l’emprenedoria i l’autoocu-
pació dels joves mitjançant 
ﾉ; IヴW;Iｷﾙ SW IﾗﾗヮWヴ;ピ┗Wゲく 
Eゲ SWゲピﾐ; ヱヵくヰヰヰ W┌ヴﾗゲ ヮWヴ 
cedir-los en forma de sub-
vencions a joves que hagin 
IヴW;デ IﾗﾗヮWヴ;ピ┗Wゲ SW デヴW-
ball recentment o a joves 
que vulguin crear-les. Els 
ﾃﾗ┗Wゲ ｷﾐデWヴWゲゲ;デゲ デWﾐWﾐ gﾐゲ 
al 23 de setembre per pre-
sentar les seves sol·licituds.

L’Associació de Paisans Xinesos 
a Lleida s’ha sumat al projec-
te pilot ‘Comerços aprenents’, 
impulsat pel Centre de Norma-
ﾉｷデ┣;Iｷﾙ Lｷﾐｪ┑ｹゲピI; SW LﾉWｷS;く Eﾉ 
ヮヴﾗﾃWIデW ┗; SWゲピﾐ;デ ;ﾉゲ Wゲデ;-
HﾉｷﾏWﾐデゲ ケ┌W デWﾐWﾐ SｷgI┌ﾉデ;デ 
a l’hora d’atendre en català, als 
quals ofereix la possibilitat de 
millorar els coneixements en 
llengua catalana. El CNL de Llei-
da desplaçarà els seus tècnics 
ﾉｷﾐｪ┑ｹゲピIゲ ;ﾉゲ Wゲデ;HﾉｷﾏWﾐデゲ ┌ﾐ 
cop per setmana per tal de fer-
hi sessions de 10 minuts.

La Paeria renova quatre anys 
ﾏYゲ ﾉ; IWゲゲｷﾙ Sげ┎ゲ SWﾉ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉ; 
Llar del Sord de Lleida i del Club 
Eゲヮﾗヴピ┌ SW SﾗヴSゲ ケ┌W ﾗI┌ヮWﾐ 
al carrer Venus. El paer en cap 
Miquel Pueyo va presidir ahir 
ﾉ; gヴﾏ; SWﾉ Iﾗﾐ┗Wﾐｷ SW Iﾗﾉびﾉ;-
Hﾗヴ;Iｷﾙ ;ﾏH ﾉWゲ S┌Wゲ Wﾐピデ;デゲ 
amb la presència de Margarita 
Estradera, presidenta de la Llar 
del Sord, i de Juan Rafael So-
lans, president del Club Espor-
ピ┌ SW SﾗヴSゲく L; Lﾉ;ヴ SW PWヴゲﾗ-
ﾐWゲ SﾗヴSWゲ ｷ SWﾉ Cﾉ┌H Eゲヮﾗヴピ┌ 
ヮヴﾗﾏﾗ┌Wﾐ ;Iピ┗ｷデ;デゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉゲが 
ﾃ┌┗Wﾐｷﾉゲが ヴWIヴW;ピ┗Wゲ ｷ Wゲヮﾗヴピ-
ves entre els seus socis.
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