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LLEIDA

HORTA VEÏNS

SANITAT AMBULÀNCIES

WhatsApp i e-mail per a les
reivindicacions de Copa d’Or

Firmes de Barcelona
faran el transport
sanitari del pla

La junta aposta per modernitzar l’associació veïnal || Demana
als veïns que comuniquin els suggeriments per aquestes vies
AV COPA D’OR

C. IBARS

❘ LLEIDA ❘ La nova junta de Copa
d’Or i Sot de Fontanet s’ha proposat com a objectiu modernitzar l’associació veïnal implantant l’ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació habitual entre els veïns
de la partida. El president, David Melé, que va substituir recentment Francesc Rosselló
després de trenta anys a la junta, va afirmar que utilitzar la
comunicació 2.0 pot agilitzar
els tràmits de l’associació i facilitar la participació.
Amb aquest propòsit, han
creat un grup de WhatsApp
obert a tots els veïns. “Poden
enviar-nos els seus suggeriments i queixes a través del
mòbil o també per correu electrònic sense haver d’esperar
a la següent assemblea convocada”, va explicar Melé.
La junta va presentar aquesta proposta en l’assemblea que
van celebrar la setmana passada, la primera des del canvi de

Camí que uneix les partides de Copa d’Or i Aubarés.

direcció, en la qual també es va
exposar als veïns un informe
que han redactat en què recullen una desena d’incidències
als ponts i camins de la partida, d’entre els quals destaca la
reparació de clots a diversos
camins, a banda de tasques de
manteniment en ponts i encre-

uaments. Malgrat que el document ja ha estat presentat a la
Paeria, la junta anima tots els
veïns a fer les seues aportacions. “Volem que el text sigui
el punt d’origen a partir del
qual tots els implicats puguin
fer els seus suggeriments”, va
dir Melé.

❘ LLEIDA ❘ L’UTE formada per les
empreses de transport sanitari Egara i Lafuente, totes
dos amb seu a la província de
Barcelona, és l’adjudicatària
provisional del lot de Lleida
en el nou concurs de transport sanitari, mentre que
Transport Sanitari de Catalunya (TSC) s’encarregarà del
Pirineu, com ha fet els últims
deu anys. Així, la lleidatana
Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) perdria la prestació del servei al pla de Lleida, on el du a terme des del
2006.
A més d’aquest lot, EgaraLafuente en gestionaria uns
altres dos, els de Camp deTarragona
i Terres
de
l’Ebre.Amb els tres lots,
l’UTE s’emportaria uns 400
milions d’euros en la pròxima dècada, dels 2.000 milions que suposa la totalitat del
concurs.
Fonts de Salut van confirmar que dilluns passat es van
aprovar els informes tècnics

MAGDALENA ALTISENT

Presentació del POUM a agents immobiliaris

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va presentar ahir l’avançament del nou pla
d’ordenació urbanística (POUM) al col·legi d’Agents de la
Propietat Immobiliària (API) de Lleida.

Concurs per al nou bloc quirúrgic de l’Arnau
❘ LLEIDA ❘ L’ICS va convocar ahir el concurs per a la licitació pública de l’obra de la primera fase d’ampliació i reforma del
nou bloc quirúrgic de l’hospitalArnau deVilanova. La remodelació total té un pressupost d’entre 15 i 17 milions i el
d’aquesta primera fase, d’1,5 milions d’euros. Està previst
que les obres comencin a l’estiu.

Més de la meitat d’alumnes cursa religió
❘ MADRID ❘ Un 63,5% dels alumnes espanyols cursa religió catòlica, segons dades de la Conferència Episcopal Espanyola,
xifra que suposa un lleuger descens respecte al 65% del curs
anterior. El percentatge baixa fins al 51,9% en els centres
públics i s’eleva a un 98,1% en els privats.

Lleida, present en un congrés a Madrid
❘ LLEIDA ❘ Lleida Event&Convention Bureau ha participat en el
congrés internacional a Madrid per a professionals del sector dels esdeveniments i de les reunions.

i les classificacions i es va elevar la proposta a l’òrgan de
contractació, el SEM, que ahir
va enviar cartes a les empreses més ben classificades per
a cada lot per requerir documentació que han de presentar en un termini de 10 dies.A finals d’aquest mes i una
vegada comprovada la docu-

PIRINEU

Transport Sanitari de
Catalunya continuarà
prestant el servei els
pròxims deu anys
mentació, es farà pública l’adjudicació definitiva.
Per la seua part, treballadors del sector manifesten la
seua preocupació, ja que el
concurs contempla el desdoblament d’una UVI mòbil en
un vehicle amb metge i tècnic i una ambulància amb infermera i tècnic.

CiU demana reforçar
la potència lluminosa

❘ LLEIDA ❘ L’alcaldable de CiU
a la Paeria, Toni Postius, va
proposar ahir crear un mapa
lluminós de Lleida per solucionar els problemes d’il·luminació als barris i pal·liar
les queixes ciutadanes des
que es va privatitzar el servei. Postius va denunciar que
des del canvi d’enllumenat es
vulneren els mínims d’intensitat recomanats i augmenta
la inseguretat.

El PP vol retirar torres
elèctriques a la Bordeta
❘ LLEIDA ❘ L’alcaldable del Partit Popular, Dolors López, va
manifestar ahir el seu rebuig
al fet que hi hagi encara torres d’alta tensió al barri de
la Bordeta i va lamentar que
l’equip de govern no hagi soterrat la línia d’alta tensió
que passa pel carrer Ludovicus Pius.

Xarrada de la PAH sobre
la ILP d’habitatge
❘ LLEIDA ❘ La PAH organitza dissabte a la plaça Sant Joan de
Mata de Cappont una xarrada informativa sobre la ILP
d’habitatge contra els desnonaments i la pobresa energètica que estan promovent i
per a la qual fa mesos que recullen firmes.

