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Condemnat a presó per agredir
la parella en una discussió.
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Sorprenen dos joves amb ‘maria’, 
haixix i dos matxets.
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Alumnes en una escola bressol reoberta el juny passat després del primer confinament.
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❘ LLEIDA ❘ El curs vinent al menja-
dor de les escoles bressol mu-
nicipals’inclourà obligatòria-
ment productes de l’Horta de 
Lleida, ecològics i de producció 
integrada. La Paeria va acordar 
establir aquest requisit a les ba-
ses del concurs per oferir aquest 
servei, que està a punt de ser 
adjudicat. La tinent d’alcalde 
responsable d’Educació, San-
dra Castro, va detallar que van 
incorporar “explícitament que 
l’oli cru ha de ser verge extra i 
que no es pot utilitzar oli de pal-
ma, també que s’han d’utilitzar 
un mínim de tres productes de 
proximitat de l’Horta de Llei-
da, dos de producció integrada 
i dos d’ecològics”. L’objectiu és 
apostar per una alimentació més 
sana i impulsar els productes de 
proximitat.

Més novetats
Una altra de les novetats del 

procés de contractació és que 
el servei es va licitar dividit en 
tres lots, no en un d’únic com 
fins ara, “per donar opció que 
presentin ofertes empreses més 
petites” que s’encarregarien tan 
sols del menjador d’algunes es-
coles bressol, va indicar Castro. 
No obstant, finalment només es 
va presentar una firma per a tots 
els centres, Alessa, la mateixa 
que el curs passat ja oferia el 
menjador a totes les guarderies 
municipals. Castro va apuntar 
que el fet d’haver de subcon-
tractar els actuals treballadors 
del servei ha pogut dissuadir les 
petites empreses.

Menjador de les escoles bressol amb 
productes de l’Horta i ecològics
Les bases del nou concurs així ho especifiquen, igual que l’ús d’oli d’oliva verge 
extra i la prohibició d’utilitzar-ne de palma || Només s’hi ha presentat Alessa
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D’altra banda, les bases de la 
licitació també insten que els 
empleats siguin de col·lectius 
d’especials dificultats. Així ma-
teix, detallen que és necessari 
un mínim de vuit nens per oferir 
menjador.

Servei d’acollida
A més, les escoles bressol 

oferiran el pròxim curs un ser-
vei d’acollida a partir d’un mí-
nim de deu nens i ampliaran 
l’horari lectiu, com va avançar 
aquest diari.

n La Paeria reobre avui les 
ludoteques de Cappont i Parc 
de Gardeny. Per accedir-hi 
cal ser soci, declarar que no 
es tenen símptomes de Covid 
i reservar per telèfon o email. 
Es formaran grups estables 
per dies i en un torn de 9.30 a 
11.00 hores i un altre d’11.30 
a 13.00. Els divendres la de 

Cappont està reservada per 
a casals i la de Parc de Gar-
deny, els dilluns. 

La màscara és obligatòria 
a partir dels 4 anys i només 
es permetrà l’accés d’un adult 
acompanyant per nen. L’ajun-
tament ha enviat aquesta in-
formació a les 1.200 famílies 
sòcies.

Les ludoteques de Cappont i  
Parc de Gardeny reobren avui

Conveni per 
agilitzar tràmits  
de llicències 
urbanes

El PSC reclama al 
Govern dates 
fixes de la nova 
estació de bus
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❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament i la de-
marcació a Lleida del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
han firmat un conveni per 
provar un sistema que analit-
zarà els informes la idoneïtat 
tècnica (IIT) als expedients 
de les llicències urbanísti-
ques i comunicacions prèvi-
es d’obra. 

Segons l’alcalde acciden-
tal, Toni Postius, aquest sis-
tema permetrà oferir un ser-
vei millor i més ràpid en la 
tramitació de llicències i en 
l’assessorament tècnic dels 
projectes que es presentin i 
que en un termini de deu dies 
es notificaria el veredicte de 
l’informe als interessats.

Amb la firma d’aquest con-
veni s’estreny més la relació 
de la Paeria amb el col·le-
gi d’arquitectes, que ja van 
acordar que assessorarien en 
l’expedició i tramitació de lli-
cències urbanístiques fa me-
sos. No obstant, el consistori 
va recalcar que el conveni 
“en cap cas implica una ces-
sió de competències”.

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal del 
PSC va demanar ahir a la Ge-
neralitat que especifiqui el 
calendari de les obres de la 
nova estació d’autobusos de 
Lleida, que es preveu edifi-
car al barri del Noguerola. 
El líder de l’agrupació i cap 
de l’oposició, Fèlix Larrosa, 
va demanar al Govern que 
deixi “de marejar la perdiu” 
amb aquesta infraestructu-
ra, alhora que va lamentar 
que es liciti un nou projecte 
per a l’estació, la qual cosa 
comportarà que aquest espai 
finalment resulti més econò-
mic “però menys desitjat per 
a la ciutat”. Larrosa va de-
fensar que la millor ubicació 
de la nova terminal de bu-
sos hauria de ser al costat de 
l’estació de trens i que con-
tribuiria a dinamitzar eco-
nòmicament la zona. D’altra 
banda, el cap de l’oposició va 
exigir a la Generalitat que 
“quantifiqui públicament” 
les pèrdues econòmiques de 
les empreses de la ciutat pel 
segon confinament.

La Bordeta insta a arreglar 
els bancs del carrer Àger

BARRIS URBANISME

❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns de 
la Bordeta ha demanat a l’ajun-
tament que repari els cinc bancs 
que hi ha en una plaça del car-
rer Àger l’estat dels quals és 
“deplorable”. 

Així ho va assegurar la presi-
denta de l’entitat, Mari Carme 
Guerrero, que va assenyalar que 
d’aquests bancs, situats entre els 
carrers Ignasi Bastús i Sant Isi-
dre, “només té fusta per poder 
asseure-s’hi un”. Guerrero va 
dir que es troben en aquest estat 

“des de fa diverses setmanes” i 
han demanat al consistori que 
els repari “perquè es troben en 
una zona molt fresca i que per 
a aquests dies d’estiu podria ser 
un espai molt freqüentat pels 
veïns”. 

Guerrero va atribuir part de 
la degradació d’aquests bancs a 
l’incivisme, atès que “cada dia 
estan per la zona un grup d’oku-
pes que molesten, embruten i 
trenquen mobiliari urbà sense 
que ningú hi faci res”. El pèssim estat en el qual es troben els bancs del carrer Àger.
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