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SALUT CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

URBANISME

Expedient a Salut pel soroll nocturn
del nou CAP Onze de Setembre

Adif no repararà
el pas sota la via
de Tarradellas

Falta molt greu perquè el nivell sonor dels equips de climatització supera el límit
permès || El mesurament es va efectuar arran de queixes de veïns de la zona
ÒSCAR MIRÓN

E. H.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida
ha obert expedient a l’Institut
Català de la Salut pel soroll excessiu que generen les instal·lacions de climatització, ventilació i equips elèctrics del CAP
d’Onze de Setembre, estrenat
al setembre, ja que infringeixen
la normativa de contaminació
acústica.
Arran de queixes de veïns de
l’avinguda Marimunt, es va fer
un mesurament en un habitatge
el 18 de gener entre les sis i les
set del matí (horari nocturn).
Va marcar un nivell sonor de 58
decibels, molt per sobre dels 45
permesos, una xifra que suposa
una falta molt greu, pels riscos
per a la salut que comporta un
excés de soroll. És per això que
la Paeria ordena a l’ICS l’elaboració d’un estudi d’impacte
acústic, amb el pertinent projecte d’aïllament o mesures correctores que s’estimin necessàries,
que s’hauran d’executar abans
de dos mesos. Després haurà
de tornar a avaluar-se el nivell
de soroll.
A més, s’adverteix de la possibilitat de precintar el focus
emissor i fins i tot la clausura
del local o la suspensió de la seua autorització, si s’incompleix.
Salut va assegurar que el CAP
disposa de l’informe favorable
del control inicial de l’activitat
emès per l’Entitat Ambiental de

❘ LLEIDA ❘ L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
(Adif) considera que no li
correspon reparar el paviment dels passos sota la via
de l’avinguda Tarradellas,
com li ha requerit la Paeria
(vegeu SEGRE d’ahir). Adif
afirma que la seua responsabilitat és garantir l’estabilitat
de l’estructura que sustenta
la via, que ha estat revisada
pels seus tècnics i que està en
bon estat, però que el manteniment del paviment no és
cosa seua. Aquest pas està
molt deteriorat, amb nombrosos clots, la qual cosa ha
ocasionat queixes dels usuaris i l’ordre d’execució dictada per la Paeria.

COMERÇ

En marxa
l’enquesta sobre
brossa de l’Eix
Vista del CAP d’Onze de Setembre amb els equips de climatització adossats a l’edifici.

LA DADA

58
DECIBELS
El mesurament de la Paeria va
marcar una mitjana de 58 decibels, quan el màxim és de 45.

Control i que inclou un informe
d’impacte acústic. Els valors obtinguts són dins del rang permès
en l’horari diürn, que és quan
està en funcionament la climatització, va afegir la conselleria.
Tècnics del departament estan
revisant que tot estigui en regla
i han sol·licitat a la Paeria informació sobre el moment en què
es van fer els mesuraments.
D’altra banda, la Paeria tam-

bé ha ordenat a l’establiment
Carrefour de Ronda que elabori un estudi d’impacte acústic i
incorpori mesures correctores
respecte al soroll que generen
els seus molls de càrrega. Arran
de queixes de veïns, es va fer un
mesurament que va constatar
que superava el límit de 30 decibels en horari nocturn (se’n van
registrar 41), cosa que implica
una falta molt greu.

PATRIMONI MANTENIMENT
ITMAR FABREGAT

Reparació del
tram de muralla
de la Seu d’on
van caure pedres

❘ LLEIDA ❘ Tècnics municipals ja
han començat aquesta setmana a preguntar als establiments de l’Eix Comercial
quina quantitat de residus generen i quan prefereixen que
es recullin les escombraries,
després que els comerciants
s’oposessin que la recollida
porta a porta es fes durant
el migdia.
Amb la informació recopilada, elaboraran un informe que preveuen presentar
a l’associació de comerciants
després de Setmana Santa
i que servirà per acordar el
nou model de recollida porta
a porta dels residus en aquesta zona comercial.

ERCAVANCEM

Situat sota la
Llengua de Serp

Denuncia avaries
a les màquines
de zona blava

❘ LLEIDA ❘ Operaris municipals han
iniciat treballs de consolidació i
manteniment del tram de muralla de la Seu Vella del qual hi va
haver despreniments de pedres
a començaments d’aquest mes,
va indicar el director del consorci del Turó, Joan Baigol. Es
tracta del tram de muralla situat
a la dreta de la Porta del Lleó,
just sota de la Llengua de Serp
i al costat d’un camí pel qual
és habitual el pas de persones
passejant o fent esport.
A finals de la setmana passada, aquests operaris van dur
a terme una actuació preventiva en l’arc del pont Llevadís,
format per pedres centenàries,

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal
d’ERC reclama a l’equip de
govern que, mentre no es resolgui el canvi de model de
gestió de la zona blava (un
informe jurídic ha d’avaluar
la viabilitat de remunicipalitzar el servei), vetlli pel seu
bon funcionament. En aquest
sentit, demana a l’empresa
concessionària que faci un
manteniment més exhaustiu de les màquines expenedores de tiquets. Denuncia
que, especialment en barris
com la Zona Alta o el Centre
Històric, diverses màquines
estan fora de servei o hi ha
fallades a l’utilitzar les targetes de crèdit.

Les obres de consolidació d’un tram de muralla sota la Llengua de Serp, al Turó de la Seu Vella.

segurament de mitjans del segle
XVII. L’operació va consistir a
sanejar alguns carreus i col·locar-ne altres de nous i va obligar
a tancar l’accés al monument per
aquest pas.

A Gardeny també està previst reparar la muralla i l’associació de veïns del Turó de Gardeny proposarà condicionar els
camins de la zona en el marc
dels pressupostos participatius.

“Hi ha trams impracticables i
plens de males herbes”, va assegurar ahir el president, Adolfo
Roqué, que va afegir que ha de
ser una zona de gaudi per a tota
la ciutadania.

