
La Bordeta busca una empresa 
que vulgui obrir una residència
La Paeria té dos solars que podrien acollir el centre
La plataforma Assemblea de 
la Bordeta ha fet una crida 
per intentar trobar una 
empresa interessada a obrir 
una residència per a la gent 
gran al barri.

Lleida
DIEGO ARÁNEGA

Al barri de la Bordeta, entre altres 

carències, hi ha una fonamental: 

Manquen places de residència 

per a la gent gran. Ja fa temps que 

les entitats del barri demanen un 
centre d’aquesta mena, però no 

hi ha cap iniciativa privada que 
ho vulgui tirar endavant. Almen-

ys per ara. La setmana passada 

el primer tinent d’alcalde i regi-
dor d’Urbanisme, Toni Postius, es 
va reunir amb representants del 
Consell de Zona de la Bordeta i 

entorns i aquest va ser un dels te-

mes tractats.

Postius els va informar que 
la Paeria disposa de dos solars 

que podria cedir per fer una re-

sidència, però que cal aconseguir 

una empresa que vulgui tirar en-

davant l’equipament. Els solars 
s’ubiquen a l’avinguda de Fonta-

net, al costat de l’escola del Parc 

de l’Aigua i, l’altre a la zona de 

Torre Salses, a prop de la primera 

rotonda després del pont sobre 

les vies del tren.
Amb aquesta informació, la 

plataforma Assemblea de la Bor-

deta a fet una crida a través de 
les xarxes socials: “A veure si en-

tre tots aconseguim trobar una 

empresa interessada en construir 

una residència de gent gran a la 

Bordeta. Els nostres padrins i els 
seus familiars us agrairan no ha-

ver-se de desplaçar a barris allun-

yats del nostre”, diuen.

A la Bordeta, en principi, hi ha 

tres residències per a la gent gran, 

però són petites i no cobreixen 
tota la demanda d’un barri amb 

uns 14.000 habitants, molts d’ells 

d’edat avançada. A la mateixa 
reunió amb els veïns, Postius els 
va informar que l’Ajuntament de 
Lleida ha reservat un solar al cos-

tat de la botiga esportiva Deca-

thlon per habilitar en el futur, si 

s’escau, un nou Centre d’Atenció 

Primària (CAP), en aquest cas per 

al nou barri de Copa d’Or. 

Es tracta d’un gran solar rec-

tangular, ubicat a l’illa entre el 

carrer Àngel Moncusí i les avingu-

des President Josep Irla i Miquel 

Batllori, al costat mateix d’una 

gran superfície de venda de ma-

terial esportiu. 
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FOTO: Google Maps / Un dels solars al costat de l’escola Parc de l’Aigua

Pueyo felicita 
la Fundació 
Aspros pel 
seu 60è 
aniversari
El paer en cap, Miquel Pueyo, 
ha felicitat la Fundació Aspros 
que enguany celebra el seu 60è 

aniversari i ha destacat el treba-

ll que l’entitat ha fet i continua 
fent amb les persones usuàries 

i les seves famílies, destacant 
l’atenció que ofereixen en dife-

rents àmbits i de manera per-

sonalitzada, d’acord amb les 

necessitats de cada persona. 

Pueyo s’ha reunit a la Paeria 

amb el director executiu, Enric 
Herrera, i el responsable de co-

municació, Josep Lluís Cunille-

ra, que li han traslladat el pro-

grama d’actes que l’entitat ha 
preparat per celebrar aquests 

60 anys. L’alcalde ha rebut de 

l’entitat la litografia numerada 
i exclusiva que l’artista lleida-

tana internacional, Sònia Alins, 

ha creat per a l’ocasió. La il·lus-

tració d’Alins, titulada “La il·lu-

sió compartida”, traspassa les 
dues dimensions i destaca pel 

protagonisme de la dona.

El número 303 

ordenarà l’ordre de 

preferència d’accés 

a les escoles bressol 

El número 303 ordenarà l’or-
dre de preferència d’accés a 

les escoles bressol en cas d’em-

pat. A partir d’aquesta xifra es 
reordenaran els llistats d’ad-

mesos d’acord amb el número 
de sol·licitud que es va ator-
gar a cada família quan va fer 
la preinscripció. L’1 de juny es 
publicaran els llistats ordenats 

i baremats prenent com a re-

ferència el 303.

Proposen agilitzar 

la reforma de les 

muralles del Turó 

de la Seu Vella

Una representació del Grup Tu-

ró Seu Vella 2030 esva reunir 
ahir amb Josep M. Romero, cap 

del Gabinet d’Alcaldia, i amb Jo-

sep Ramon Ribé, coordinador 

de l’àrea de Comunicació de la 

Paeria, per plantejar solucions 
concretes que agilitzin la digni-

ficació, recuperació del Turó de 
la Seu Vella, i especialment del 

sistema de muralles.

Veïns de la partida de Copa d’Or 
i Sot de Fontanet s’han queixat 
de l’incivisme de molta gent que 
passa per la partida i entra als 
camps conreats, causant dan-

ys importants. Un dels afectats, 

Adrià Huguet, va demanar que la 
gent que va a caminar per l’Horta 
sigui respectuosa amb l’entorn i 

que no causi danys als camps. “Hi 

ha gent que caminant o en bici-

cleta entra als camps conreats i 

els fan mal bé, sense més ni més”. 

També critica que hi ha gent que 
va amb els gossos i els deixen 
deslligats, de manera que entren 

a les finques sense cap control”. 
Cal recordar que alguns veïns 

de l’Horta de Lleida també es 

queixen que molts ciclistes cir-

culen amb massa velocitat i sen-

se respectar els pagesos que van 
amb el tractor o  amb els seus ve-

hicles.

Veïns de Copa d’Or critiquen 
l’incivisme de molta gent que 
danya els camps conreats

FOTO: A. H. / Un camp conreat on ha entrat alguna persona

Visitants al cementiri de Lleida 
es van queixar ahir que les fonts 
d’aigua no funcionaven. Des de la 
Paeria van confirmar el problema 
i van explicar que durant el cap 
de setmana va haver-hi una fui-
ta i ahir s’estava arreglant. Tam-

bé van informar que, en principi, 
elstreballs per reparar-la havien 
d’estar enllestits ahir mateix.

Un usuari va explicar que, en 

tot cas, no hi havia cap informa-

ció sobre el problema i que va 
haver de recórrer bona part del 
cementiri per tal de trobar una 
font que funcionés per netejar 
un nínxol.Cal recordar que fa poc 

la Paeria va haver de fer tasques 
de millora d’almenys una font del 

departament de Sant Anastasi, 

que no funcionava bé i que pro-

vocava tolls i fang al seu voltant.

La Paeria repara una fuita 
d’aigua que va inutilitzar   
les fonts del cementiri

FOTO: D.A. / Una font del cementiri que no funcionava bé


