Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega—Butlletí per als associats

Núm. I I — 2 Trimestre 2004

La FAVT demana que s’habiliti un espai
per estacionar-hi vehicles pesants

EL BARRI DEL COR DE MARIA
RENOVA LA JUNTA DIRECTIVA

Des de l’entitat demanem que es prohibeixi l’estacionament
d’aquests vehicles dins el casc urbà, ja que s’han rebut nombroses queixes dels veïns.

l passat divendres dia 28 de maig es
va celebrar l’assemblea ordinària de
l’associació de veïns del Barri del Cor de
Maria on es van renovar la majoria dels
membres de la junta directiva, ja que
l’anterior junta encara estava en funcions.
El barri més poblat de Tàrrega, amb 2882
habitants, tindrà com a junta veïnal:
President: Sr. Julio Gràcia i Bevia,
Secretari: Manuel Ramirez
Tresorera: Júlia Fernandez
Vocals:
Francesc de Paula Gassó
Fèlix Pacheco
Joan Anton Sauch
Josep Mª Gràcia
Manuela Morales.

Arran de les nombroses queixes que s’han rebut a la seu de la FAVT a causa
de les molèsties (sorolls, desperfectes, etc.) que origina l’estacionament
d’aquests vehicles dins el nucli urbà de la ciutat, el passat dia 6 de febrer i
mitjançant carta ens vàrem dirigir a l’Ajuntament de Tàrrega per tal de reclamar la urgent habilitació d’una zona d’aparcament per a camions. La FAVT no
ha obtingut resposta per part del consistori, i s’ha continuat reclamant aquesta
instal·lació en diverses comissions d’urbanisme i governació .
Els veïns afectats i que han formulat aquestes queixes esmenten que els sorolls, la contaminació i els desperfectes que ocasionen aquests vehicles són
inaguantables. Alguns veïns
expliquen el difícil que és viure
en aquesta situació—“A causade l’alçada d’aquests vehicles
no tinc intimitat a casa meva”,
“em desperten a altes hores de
la matinada quan els camions
escalfen els motors”, “no puc
dormir amb la finestra oberta,
davant hi tinc un camió frigorífic
engegat tota la nit” -. A part de
totes aquestes declaracions els Imatge del C. Gerri de la Sal
veïns també al·leguen que
aquests vehicles malmeten el paviment dels carrers!

Pisos socials de Tàrrega buits des de
l’any 96 malgrat la demanda existent

T

àrrega actualment disposa de 293 pisos socials administrats per
Adigsa i que normalment estan destinats a persones amb pocs
recursos econòmics o gent jove.
Tot i que des de l’any 1996 es disposen d’habitatges desocupats,
(actualment hi ha 13 pisos buits, Via Lacetània i c/ Cendra) les administracions competents no els adjudiquen a les nombroses persones
que ho sol·liciten. Per aquest motiu la FAVT s’ha dirigit al Conseller de
Medi Ambient i Habitatge, l’Hble. Sr. Salvador Milà i Solsona per exigirli la immediata adjudicació d’aquests habitatges !

L’equip de Govern desestima el resultat de la votació que va
perdre al Consell de Participació Ciudadana, al no ser del seu
agrat i en què es va acordar donar un marge de temps per a
censar els electors dels pobles agregats abans de fer les eleccions.
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En aquesta assemblea i ja amb la nova
junta al capdavant, es va acordar demanar a l’ajuntament la instal·lació d’un semàfor al C. Sant Pelegrí , la pavimentació
de diversos carrers i places, entre d’altres
reivindicacions!

VISITA DEL CONSELLER DELEGAT D’ADIGSA A TÀRREGA

E

l conseller delegat d’Adigsa, Sr. Miquel Bonilla, a petició de la FAVT va
realitzar una visita als quatre barris socials que té Tàrrega, per tal de comprova
les deficiències que actualment tenen
aquests barris.
Posteriorment el Sr. Bonilla es va reunir a
la seu de la FAVT amb els representants
d’aquests barris, juntament
amb el regidor
de medi ambient i el president de la
FAVT, per tal
d’exposar les
actuacions
previstes.
D e s t a q u e n Imatge del Sr. Bonilla durant la visita
l’adjudicació de les obres de la segona
fase al grup la Plana,
l’agilització
d’adjudicacions dels pisos socials buits i
la confecció del projecte per arreglar les
escales dels blocs del grup Sant Eloi !

Email: favtar@suport.org

web: www.favtarrega.com

L’hospital sense rampa per
a minusvàlids

Mala conservació
de la senyalització

Imatge de la placa del C. Ciutadilla

L’Ajuntament ha comunicat al
barri del Sol Ixent que mantindrà la parada del L’Ajuntament
farà
bus al barri
les eleccions als po-

Excursió del Barri del
Sol Ixent a Universal
Mediterrània

El consistori municipal aprovarà una
partida de 60.000€
per donar més autonomia als pobles
agregats

bles agregats per
elegir els alcaldes
pedanis

La AV de Claravalls i Ibercaja organitzen un curs
d’informàtica per
a adults

Festes de Barri
Aigüaders

7 d'agost

Casc Històric

3 d'octubre

Fàtima

10 de Juliol

Maset

23 de juny

Ondara

19 de Juny

Raval del Carme

17 de Juliol

Sol Ixent

3 de juliol

Sta. Maria i Sta. Anna

26 de Juliol

Castell

31 de Juliol

Orient

23 de juny

Vent del Nord

24 de Juliol
Festes Majors

El delegat de Sanitat de Lleida fa
cas omís de la petició de la FAVT
per assistir a la conferència anual de Sanitat
La FAVT ha demanat al regidor Sr. Mayora que convoqui
una comissió de Serveis municipals, ja que fins ara encara no n’ha convocat cap.

La Figuerosa

12-15 d'Agost

Sta. Maria de Mont.

21 i 22 d'Agost

Claravalls
Riudovelles

6-8 d'Agost
28 d'Agost

El Talladell

4 i 5 de setembre

Altet

4 i 5 de setembre

