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La Paeria insta a retirar per seguretat
uns tubs de formigó abandonats

URBANISMEVIAPÚBLICA

Part dels tubs de formigó que fa temps que estan abandonats al costat de l’avinguda Pinyana.

ÒSCAR MIRÓN

S.E.
❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha ordenat al
titular d’un solar al costat de
l’avinguda Pinyana, a Balàfia,
que retiri per seguretat una
trentena de grans tubs de for-
migó que fa temps que estan
apilats i abandonats.

El març de l’any passat, una
nena d’onze anys de Sunyer va
morir al caure-li a sobre un tub
com aquests.Després d’una de-
núncia veïnal, l’àrea de Disci-
plina Urbanística va inspecci-
onar la zona a l’agost i va orde-
nar la retirada dels tubs “per

raons de seguretat i salubritat”.
La tinenta d’alcalde d’Urbanis-
me, Marta Camps, va indicar
que la finca ha canviat de mans
i que ja han instat el nou pro-
pietari, una entitat bancària, a
retirar els tubs. Si no ho fa, el
multaran.

Camps va presentar ahir el POUM a Jaume I el Conqueridor.

BARRISEQUIPAMENTS

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns
de Jaume I el Conqueridor
va reclamar ahir a la Paeria
millores a la pista de la Pane-
ra, aprofitant que la primera
tinenta d’alcalde i responsa-
ble d’Urbanisme, Marta
Camps, va anar a explicar-los
el nou Pla d’Ordenació Ur-
banística de Lleida. Els veïns
van presentar una proposta
que consisteix a canviar la
tanca, enderrocar unes gra-
des, ampliar la porta d’accés,
habilitar una zona per jugar

a bitlles, pavimentar el perí-
metre amb formigó i adequar
uns lavabos i un traster.
Camps va afirmar que estu-
diaran la petició veïnal i fa-
ran una valoració de les
obres.

La presentació del POUM
es va emmarcar en les activi-
tats de les jornades culturals
DeTots Sants a Sant Martí

organitzades per l’associació
de veïns de Jaume I. Per avui
hi ha prevista una visita gui-
ada a la SeuVella.

Jaume I reclamamillorar
la pista de la Panera


