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La falta de
i la pèssima senyalització marquen
les primeres obres del Govern Municipal
Les obres del c. Joan Maragall, un caos per als conductors de Tàrrega i sobretot per als foranis
Tot i que des de la FAVT considerem que les obres que s'estan executant al c. Mestre Güell i St. Antoni Maria Claret són molt positives per
a la ciutat, creiem que el Govern hauria d'ésser més sensible amb els ciutadans
i comerciants de la zona i adoptar les mesures convenients per tal de no tallar
totalment el pas als vianants d'aquests carrers.
Des de la FAVT considerem que l'eixamplament del carrer de Joan Maragall era
una obra necèssaria, però abans d'executar-la l'Ajuntament hauria hagut de tenir
en compte com i per on desviarien el trànsit, ﬁns i tot anteposar a aquesta obra la
connexió del pont del Reguer per tal de poder desviar el trànsit més ﬂuidament, o
bé anul·lar la direcció prohibida del c. Santa Clara per evitar el tomb que ﬁns ara
s'ha de fer per accedir a l'avd. Catalunya. També creiem que les mesures preses
haurien d'acompanyar-se de majors dotacions de Policia Municipal per tal de
regular i informar els conductors.
Davant les queixes dels veïns, la FAVT ha denunciat a l’Ajuntament de Tàrrega el retard que s’està produint en les obres del c. Joan Maragall, ja que
es van comprometre a ﬁnalitzar les obres en un plaç d’1 mes i actualment
ja en fa 2 mesos.
Pel que fa a la senyalització, cal dir que és molt deﬁcient. Els ciutadans de Tàrrega tenim problemes, però els conductors forans es troben
perduts, ja que no hi ha cap mena de senyalització clara en tot l'itinerari provisional que informi de les direccions, simplement es troben
al mig de la carretera una senyal de prohibit circular. Quina imatge donem de la nostra ciutat?

Conclusions de la FAVT
1. La mala senyalització és pesima i dóna una mala imatge de Tàrrega.
2. S’hauria pogut anteposar l'obra d'enllaç amb el Pont nou del Reguer.
3. La circulació seria més àgil traient la prohibició del carrer de Sta Clara a l'av. Catalunya.

La

de tot un barri en contra de les

de telefonia mòbil

Després de dos mesos l’Ajuntament encara no ha aplicat el decret que obligava a precintar les antenes en un període de 15 dies ja que no disposen de permís municipal.

Un total de 423 veïns de Tàrrega ja han signat per tal que es retirin les antenes de telefonia mòbil instal·lades a l’av Catalunya núm. 47,
ja que aquestes no disposen de la llicència municipal per emetre i a més els veïns denuncien interferències en els seus aparells de TV
i en alguns casos també ha perjudicat la salut d’alguns veïns.
Per aquest motiu l’Ajuntament de Tàrrega va confeccionar el passat dia 21 de desembre
un Decret d’Alcaldia, en què ordenava com a mesura cautelar, a ﬁ i efecte d’evitar d’una
afecció a la salut de les persones, la suspensió de l’activitat ﬁns que no s’hagi atorgat la
llicència corresponent amb un termini de set dies des de la publicació del decret. Despres
de dos mesos l’Ajuntament no ha aplicat el decret, cosa que ha indignat el veïnat del barri
del Castell.
Per altra banda, el Sr. Joan Vazquez, secretari general d’IPCENA, durant la conferència
sobre les antenes de telefonia mòbil, va acusar l’ajuntament de no estar a l’altura de les
circumstàncies, ja que passats dos mesos del decret d’alcaldia i davant de les queixes dels
423 veïns, encara no havia actuat. Vazquez també va manifestar que IPCENA es presentarà
com a part implicada per exigir a l’Ajuntament el compliment d’aquest Decret d’Alcaldia.
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W.C
Els dos vàters públics de què disposem a Tàrrega estan en un lamentable estat, tant de salubritat com
d’accesibilitat a disminuïts.

WC del Pati

WC Estació Bus

Parc del Reguer ??
Tot i haver-se fet la 1a fase, l’únic parc al centre urbà està totalment descuidat.

L’Ajuntament no es cuida de mantenir ni prolongar el tros de parc ja construït. Cal destacar la brutícia i les deixalles que
s’acumulen al llit del riu, que no es neteja. És l’únic parc que tenim al dins nucli Urbà, no creieu que seria bonic tenir un
parc a la vora del riu com tenen ciutats veïnes (Lleida, Balaguer, Mollerussa, etc...)?

L'Ajuntament es va
comprometraea finalitzar les
obres del c. Joan Maragall en un
mes i ja en fa dos.
El control d'obres de
Tàrrega és pèssim.
L'Ajuntament no
contesta els escrits i
peticions presentats
pels veïns i la FAVT.

IPCENA defensarà
els veïns del barri del
Castell.
Il·luminen els passos de
vianants de la ciutat.
E l s ve ï n s d e l b a rr i d e l
Castell organitzen la
primera mobilització veïnal
a Tàrrega.

L'Ajuntament
no fa netejar els
embornals a Sorea.

Pren possessió la
Regidora de Participació
Ciutadana

Encara no han instal·lat els bancs
a les parades del bús urbà, que a
més no compleix amb els horaris.

Adigsa adjudica els
primers 4 pisos socials.

Els contenidors de la
ciutat de Tàrrega estan
bruts i mal conservats.

El president de la FAVT s'entrevista
a la CONFAVC amb el Conseller
Milà, per solucionar elel tema
dels pisos social buïts.

