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LLEIDA

SERVEIS VIA PÚBLICA

URBANISME

Queixes al Secà perquè el nou
enllumenat públic il·lumina menys

Presentació del
POUM al sector
educatiu

La Paeria revisa punt per punt les zones que han denunciat els veïns
OSCAR MIRÓN

CARLA IBARS

❘ LLEIDA ❘ Diversos veïns dels barris en els quals s’ha renovat l’enllumenat públic (Secà de Sant
Pere i Magraners) es queixen
que ara hi ha menys llum.Abans
que es fes la renovació, a les nits
s’apagaven fanals de forma alternativa per estalviar. Els nous
punts de llum (40% amb tecnologia LED i la resta amb vapor
de sodi i halurs metàl·lics no
contaminants) permeten rebaixar la intensitat de forma uniforme, de manera que no quedin espais completament a les
fosques.
El president de l’associació
de veïns del Secà de Sant Pere
va explicar que si bé és cert que
ha rebut queixes de diversos veïns, en algunes zones la intensitat lumínica era massa alta i amb
la renovació és molt més homogènia.Tot i així, va assegurar que
“la gent es queixa amb raó perquè abans tenien molta llum,
potser massa, i ara la lluminositat ha canviat molt i notem la
diferència”. Els veïns tenen prevista una visita amb tècnics de
l’ajuntament per comprovar si
la intensitat lumínica del barri
és l’adequada.
No obstant, el president de
l’associació de veïns dels Magraners va admetre que, encara
que entén queixes puntuals, estan molt contents amb el resultat global de la nova il·luminació, ja que resulta més equitatiu.

MEDI AMBIENT

Nova licitació
de 39 horts
a Rufea

Imatge nocturna de la cèntrica plaça de Sant Pere al barri del Secà.

La Paeria ha revisat els punts
de llum de totes aquelles zones
en les quals ha rebut queixes i
han arreglat els problemes puntuals.
La primera tinenta d’alcalde,
Marta Camps, va assegurar que
amb la nova il·luminació hi guanya tot el carrer i no punts concrets com abans.A més, va afegir que als barris on s’ha implantat la renovació estan molt per
sobre de la mitjana de nivells lumínics.

Modernització de l’enllumenat
públic a tota la ciutat
■ La concessionària Lleida
Llum és l’encarregada de
canviar l’enllumenat públic
de la ciutat. Amb la renovació preveuen canviar 20.000
punts de llum durant aquest
any, implantant un 40% de
llums de LED, amb una inversió de set milions d’euros.

En aquest sentit, el projecte pretén convertir Lleida en
una de les ciutats amb més
alt percentatge de llum no
contaminant, a més de reduir el consum elèctric, millorar l’eficiència lumínica i estalviar 1,2 milions d’euros
anuals.

UGT

ENSENYAMENT DOCÈNCIA

UGT denuncia que hi ha 46
docents menys per a 6.290
alumnes més en cinc anys
ta reducció de professorat i
l’augment de càrrega lectiva dels
que segueixen als seus llocs ha
perjudicat l’atenció a l’alumnat
que té necessitats educatives específiques. El sindicat reclama
a Ensenyament que incrementi
plantilles, redueixi el nombre
d’alumnes per aula i potenciï figures com l’orientador escolar
i els equips d’atenció psicopedagògica.

ALTRES XIFRES

El Govern afirma que en
igualtat d’hores impartides
la plantilla ha crescut
en més de mil

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha tornat a
obrir la licitació perquè les
persones interessades optin
a una de les trenta-nou parcel·les disponibles als horts
urbans municipals situats als
terrenys de l’antiga Granja
Militar de Rufea. El termini
per presentar ofertes a l’oficina municipal d’atenció al
ciutadà conclou el pròxim dia
21. Els contractes es firmen
per un període de quatre
anys i la taxa és de 150 euros anuals. A més dels horts
de Rufea, on ja n’hi ha uns
noranta en funcionament recentment, s’han posat en
marxa horts urbans a Pardinyes.

MEDI AMBIENT

El programa
‘Natura als Parcs’
comença avui

Cullerés nega retallades i culpa la sisena hora
❘ LLEIDA ❘ El sindicat UGT va denunciar ahir que en els últims
cinc anys la plantilla de professorat de Lleida de primària i secundària s’ha reduït en 46 persones, mentre que el nombre
d’alumnes augmentava en
6.290. “En realitat farien falta
225 professors més per cobrir
el mateix que teníem el 2008.
És una caiguda dràstica, que es
nota. El 2013 ha tornat a augmentar l’abandó escolar de joves entre 16 i 24 anys”, va explicar el portaveu d’Ensenyament d’UGT, Ramon Moreno.
Va afegir que si es pren com a
referència el 2011, la caiguda
de professorat és encara superior, de 314 docents menys. Segons el seu punt de vista, aques-

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Àngel Ros,
va presidir ahir una reunió
amb representants de l’àmbit
educatiu de Lleida per presentar les principals línies del
pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM).
En la reunió van assistir
membres del consell escolar
municipal, del consell municipal d’FP i de la Universitat
de Lleida i es van detallar els
punts més importants del pla
urbanístic com el desenvolupament de la capitalitat de
Lleida i l’aposta per la cohesió urbanística amb actuacions per tal de millorar les rondes així com potenciar el riu
com a eix vertebrador de la
ciutat.

Ramon Moreno i Javier Giménez, de la sectorial d’ensenyament

El delegat d’Ensenyament,
Miquel Àngel Cullerés, va qüestionar les xifres del sindicat i va
recordar que la supressió de la
sisena hora “que no era lectiva”
va suposar contractar menys docents, per la qual cosa les xifres
no són comparables. En realitat,
“si es compara el curs 20052006 (abans de la sisena hora)
i el 2012-2013 el nombre de docents ha augmentat en 1.217 a

primària i secundària”. Va remarcar que en aquest període
s’ha potenciat especialment la
formació professional, amb nous
cicles que han requerit la contractació de més professorat i
que s’omplen tots. “L’abandó
dels estudis després de l’educació postobligatòria era molt més
alt abans, quan hi havia opcions
de trobar feina”, va afegir el delegat d’Ensenyament.

❘ LLEIDA ❘ Natura als Parcs comença avui a les 19.00 h als
Camps Elisis. Es tracta d’una
activitat que s’emmarca en el
programa Nits d’Estiu de
l’ajuntament de Lleida, dirigida a famílies amb nens de
cinc a dotze anys. Natura als
Parcs proposa jocs i tallers
per tal de descobrir la vegetació i la naturalesa en zones
emblemàtiques de la ciutat.
La iniciativa se celebrarà cada dimecres durant els mesos de juliol i agost en diferents parcs i places de la ciutat com la plaça Santa Cecília del Centre Històric o el
parc del Joc de la Bola, entre
d’altres.

