
La Paeria substituirà prop de 
500 punts de llum per altres 
que tindran tecnologia LED

compta amb un pressupost de 127.500 euros
La Paeria renovarà 481 
punts de llum de diferents 
indrets de la ciutat durant el 

per altres més moderns que 
incorporen la tecnologia 
LED.

Lleida
REDACCIÓ

L’actuació, que es materialitza en 

dues fases, correspon a l’acord 

tecnologia LED amb la voluntat 

Aquesta acció correspon al con-

tracte establert entre la Paeria i 

l’Associació Catalana de Munici-

pis (ACM), segons l’acord marc de 

subministrament d’enllumenat 

-

da es desenvolupa en dues fases: 

la primera, que ja s’ha clos, pres-

la segona, que es formalitzarà al 

La primera d’aquestes fases es 

va iniciar al maig i ha permès la 

-

pecialment en el barri Vila Mont-

cada (carrers Arquitecte Morera i 

Gatell i Arquitecte Gomà), i tam-

bé al carrer Segrià i les avingudes 

Aquesta renovació de l’enllume-

-

FOTO: Paeria / L’Avinguda Alcalde Porqueres ha vist modernitzat el seu enllumenat

en fase de tramitació i correspo-

-

viar 294 llumeneres, la qual co-

Cal recordar que el govern es-

panyol va aprovar recentment un 

seguit de mesures incloses en un 

Els comerços hauran d’apagar els 

-

tes davant de possibles incompli-

ministra Teresa Ribera va assegu-

rar que aquest és un primer pas 

-

que al setembre es presentarà un 

-

-
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L’Arxiu digitalitza 
els més de 300 
exemplars de la 
col·lecció de la 
revista La Paeria

completat la digitalització de 

d’ara es pot consultar de forma 

Lleida s’ha dut a terme aques-

ta tasca de digitalització, que 

-

dania, perquè considera que  

gran valor i importància, ja que 

esdevé amb el temps una crò-

-

tat i permet fer un seguiment 

dels processos i canvis viscuts 

a la capital del Segrià, des dels 

primers anys en què es va ins-

-

FOTO: Paeria / Portada d’un 

dels primers números

Abocament de fustes a la Bordeta
L’Associació de Veïns de la Bordeta va alertar d’un abocament de 

fustes i brossa prop d’uns contenidors del carrer Reus del barri. 

Algunes de les fustes tenien claus clavats. /FOTO: AAVV Bordeta


