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Reparacions per evitar
despreniments a la Seu

La Paeria estudiarà posar
bus a Vila Moncada

També es retira herba de les teulades per evitar-ne el deteriorament
|| El consorci demana un pla estable d’actuació a les muralles

❘ LLEIDA ❘ Representants de l’associació veïnal de Vila Moncada es van reunir ahir amb
l’alcalde, Àngel Ros, per reclamar recuperar l’antiga línia d’autobús L-17, desapareguda des de fa un any.
Els veïns expliquen que
Ros es va mostrar receptiu i
els va informar que estudia-
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❘ LLEIDA ❘ El consorci de la SeuVella i la Paeria han abordat en
les últimes setmanes diverses
actuacions de manteniment
preventives per evitar despreniments de pedres a la Seu Vella. “Algunes estaven pendents
des de fa temps i no comportaven risc, però calia reparar-les,
i en altres casos ha sigut arran
de les pluges”, va explicar el
director del consorci, Josep
Tort.
Entre les actuacions que
s’han abordat es troba la millora de la subjecció de pedres de
la paret de la plaça de la Sardana que dóna a l’aparcament.
També s’actua en una altra paret lateral davant de l’edifici de
la Canonja. En els dos casos,
s’havia detectat risc que caiguessin. Aviat s’actuarà també al camí de ronda que hi ha
al baluard de la Reina, al costat del parc de Santa Cecília,
pel mateix motiu.
Així mateix, s’ha treballat,

ran posar una extensió a la línia que va fins a Agrònoms.
Denuncien que des de fa un
any no tenen servei de bus
urbà, encara que accepten
que la freqüència hagi de ser
menor.
D’altra banda, els veïns van
manifestar el seu agraïment
a la Paeria per haver arreglat
carrers i camins.
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Una de les actuacions va consistir a sanejar aquesta paret al pàrquing.

segons va afegirTort, a sanejar
les teulades dels absis, capelles
i el claustre, retirant l’herba que
creixia, tant per evitar que perjudiqui l’estètica com per evitar problemes de goteres. “Són
actuacions petites però que podrien comportar risc si no es
fan”, va afegir Tort.

El consorci ha plantejat als
seus patrons la necessitat de disposar d’una programació estable d’actuació a les muralles per
tal de garantir-ne el manteniment, ja que hi ha molta superfície per cobrir i requereix una
inversió important que seria bo
planificar a mitjà termini.

Presentació del POUM a entitats socials ■ L’alcalde, Àngel

Ros, va presidir ahir un acte de presentació de les novetats
del pla urbanístic 2015-30 a entitats socials.

