
La generació 
de residus en 
el confinament 
cau un 13% 
El servei de recollida de volumi-

nosos i el comercial porta a por-

ta als establiments i locals que 

-

de menys de 400 metres qua-

setmana. Cal trucar al telèfon 

gratuït 900 10 20 42 perquè 

es faci la recollida de mobles o 

andròmines al portal de casa. 

residus cau un 13% a Lleida du-

-

nivell aconseguit en la recollida 

El consistori 

reforça els serveis 

de neteja amb dos 

equips amb cisterna

-

-

equips amb cisternes al torn 

esbrossar els accessos a la ciu-

-

al voltant dels centre sanitaris.

Els mosquits i la mosca negra 
desllueixen els passejos dels 
veïns del barri de Pardinyes

Els veïns de Pardinyes 
viuen amb preocupació la 
plaga de mosquits que al 
capvespre afecta moltes 
zones de barri, sobretot les 
properes al riu Segre. A més, 
s’ha detectat la presència de 
la mosca negra.

Lleida

Pardinyes està vivint un descon-

es converteixen en un malson 

les picades dels insectes i de la 

presència de la mosca negra prop 

del riu.

Les darreres pluges que van 

-

-

plendorosa i les altes temperatu-

de núvols de mosquits. 

-

-

no poden evitar els atacs dels in-

-

pot evitar que els mosquits deixin 

bullofes per uns quants dies.

-

-

-

tura dels bars i els restaurants 

que facilitaran que els insectes 

a les terrasses per fer un beure o 

petar la xerrada. I si no es posa re-

-

-

rrers i que plantegi a la Genera-

contra la mosca negra al riu Segre 

sol·licitat a la Paeria que vingui a 

-

-
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-

públic a demanda per al veïnat 

-

-

na de dilluns a divendres amb 

-

-

-

El nou servei de transport pú-

-

-

-

-

ten el transbordament gratuït a 

la xarxa de transport públic mu-

nicipal.

-

-

fet per la Paeria per tal de tornar 

a posar en marxa aquest servei 

tant necessari per la gent de 

celebrar poder recuperar el fun-

L’Ajuntament reprèn el servei de 

transport públic a demanda a l’Horta

Manté els 

mateixos 

horaris i les 

cinc rutes 

-

i les xarxes socials el cartell de 

document que es conserva a 

cartell es va mostrar on line a la 

el dia en què les Festes de Maig 

-

volgut recordar com es va cele-

amb què es viu la festa.

-

-

L’Arxiu Municipal difon el 
cartell de la Festa Major del 
1920 per les xarxes socials

Cartell de fa 100 anys, restaurat
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restaurar el cartell centenari  

i poder-lo difondre.


