
La Paeria ha arribat a un 
acord amb el Departament 
d’Interior per tal de millorar 
la seguretat al sector del 
taxi després de l’assassinat 
d’un taxista, la matinada del 
passat 10 d’abril, al barri de 
la Bordeta.

Lleida
REDACCIÓ

Els taxis podran instal·lar així el 

dispositiu Seqtaxi, que fins ara 
només equipaven els de Barcelo-

na, i que permet avisar de forma 
directa i immediata als serveis 
d’emergència. Aquest dispositiu 
funciona mitjançant un polsador 
incorporat al vehicle que quan es 
prem envia un senyal d’emergèn-

cia al 112 i activa un micròfon, de 
manera que l’operador del 112 
que rep l’alarma pot escoltar el 
que succeeix dins del taxi per va-

lorar millor l’emergència i activar 
els serveis necessaris en cada cas. 
També tramet informació sobre 
la posició del vehicle i permet lo-

calitzar-lo.
Està previst que aquesta ma-

teixa setmana, el regidor de 

Mobilitat i Serveis Urbans, Joan 
Ramon Castro, informi les asso-

ciacions de taxistes que operen a 
la ciutat sobre aquesta mesura de 
seguretat i l’acord amb Interior 
per implantar-la als taxis de Llei-

Els taxis podran alertar el 
112 de forma directa arran 
l’assassinat de la Bordeta
La Paeria traslladarà aquesta setmana al sector 
la nova mesura de seguretat per poder-la aplicar
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El barri de 
Ciutat Jardí 
vol perllongar 
el carrer
del Roure
El portaveu del grup popular 
a la Paeria, Xavi Palau, es va 
reunir ahir amb membre de 
l’Associació de Veïns de Ciutat 
Jardí-Arborètum que van recla-

mar acabar la perllongació dels 
90 metres que falten del carrer 
del Roure per dur a terme les 
obres de millora necessàries 
per adequar el parc de Ciutat 
Jardí de 15.000 m2 on es va 
prometre la construcció d’un 
parc infantil, una àgora, una 
bassa d’aigua, la plantació de 
més de 200 arbres, l’adapta-

ció de la pista esportiva i la ins-

tal·lació de màquines perquè la 
gent hi pugui fer activitats es-

portives. Diuen sentir-se margi-
nats per la manca de serveis so-

cials, volen la construcció d’una 
escola bressol amb dues línies 
i la presència de professionals 
dels Serveis Socials. I van dir 
que se senten preocupats per 
l’augment de la inseguretat, els 
robatoris i l’incivisme.

Inici dels treballs 

per reparar la 

passarel·la danyada 

del camp escolar

La Paeria inicia avui els treballs 
per reparar la passarel·la del 

carrer Ton Sirera, sobre la LL-
11 pels danys causats en l’es-

tructura principal per l’impacte 
d’un vehicle. Permetrà reparar 
els perfils metàl·lics danyats, 
repintar l’estructura i reposar 
les juntes de dilatació. L’actua-

ció, en aquesta primera fase, 
comporta desviaments de tràn-

sit en sentit sortida Lleida.

La Paeria destinarà 

108.916 € a projectes 

humanitaris i de 

transformació social

La Paeria destinarà dues línies 
d’ajut, per un valor total de 
108.916 euros, per a projectes 
cooperació internacional, ac-

ció humanitària i codesenvolu-

pament (71.760 €), i de l’altra, 
educació per a la transforma-

ció social, el foment dels drets 
humans i la interculturalitat 
(37.156 €). Es poden demanar 
des d’avui i fins al 7 de juny.

El servei de Neurocirurgia de 
l’Arnau de Vilanova consolida la 
“innovadora” tècnica de resec-

ció guiada per fluorescència amb 
5-ALA per a intervencions qui-
rúrgiques de tumors cerebrals 
malignes. Consisteix a deixar-se 
guiar per la llum fluorescent per 
poder distingir on acaba el tumor 
i comença el teixit sa del cervell 
i, gràcies a ella, els neurocirur-

gians han operat una trentena de 
pacients l’últim any de “manera 
satisfactòria”. En els tumors cere-

brals, la fluorescència es forma a 
l’interior del teixit tumoral i per-
met als cirurgians una resecció 
“més precisa”, ja que la zona tu-

moral brilla i queda ben delimi-
tada amb la llum fluorescent, per 
la qual cosa es tradueix en menys 
complicacions postoperatòries.

L’Arnau de Vilanova es dota 

amb noves tècniques per 

extirpar tumors cerebrals
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La Guàrdia Urbana disposarà 
abans que acabi l’any 2022 
d’una nova unitat de drons. 
Aquesta eina tecnològica per-
metrà donar suport als agents 
en tasques com el control 
d’esdeveniments, cerca de 
desapareguts, control d’esde-

veniments amb grans concen-

tracions de persones o vigilàn-

cies. La unitat també vol ser 
una eina per a la protecció me-

diambiental i el control d’abo-

caments (especialment a l’Hor-
ta, que representa el 90% de la 
superfície del terme municipal 
de la ciutat) i per donar suport 
a altres cossos policials.

La Guàrdia Urbana tindrà 

una nova unitat de drons 

abans de finalitzar l’any

da. Durant la Comissió Informati-

va per a les polítiques de Segure-

tat i Convivència, El sotscap de la 
Guàrdia Urbana de Lleida, Josep 
Mallada, va informar que durant 
el primer quadrimestre de l’any 
han augmentat un 20% els avisos 
rebuts a la central de comunica-

cions del cos policial en compa-

ració a l’any passat, amb un total 
de 14.888. S’ha registrat un aug-

ment del 7% en els accidents de 
trànsit i segueixen a l’alça els acci-
dents amb Vehicles de Mobilitat 
Personal, que passen de 18 a 36. 
En relació amb els robatoris a l’in-

terior d’una quinzena de vehicles 
a la ronda Sant Martí, Mallada va 
explicar que són “absolutament 
excepcionals” i va avançar que 
la mateixa nit dels fets ja es van 
detenir dues persones i l’endemà 
dos més.

La regidora del PSC a la Pae-

ria, Cristina Morón, va insistir en 
la necessitat que l’Ajuntament 
prengui mesures el “més aviat 
possible” per reforçar la segure-

tat. “No podem consentir que els 
ciutadans de Lleida tinguin por”, 
va assenyalar Morón, la qual va 
demanar a Pueyo vetllar per fer 
de Lleida una ciutat “tranquil·la i 
pacifica”. Els socialistes reiteren 
que calen més policies al carrer i 
demanen augmentar fins als 250 
el nombre d’agents de la Urbana.


