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Queixes pel bloqueig del carrer Arq. Pont i Gol, 
després de més d’un any de l’esvallissament

Després que el passat dia 3 de maig del 2004 es produís l’enfonsament d’una part del carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol a causa de 
l’esllavissada de totes les roques que actuaven com a mur de contenció, els veïns es mostren preocupats per l’estat actual en què es 
troba el carrer, ja que després d’un any del sinistre encara resta tallat a la circulació de vehicles i vianants. 
Tal com mostra la fotografi a adjunta, durant aquest llarg períde l’escletxa produïda ha provocat que les males herbes s’apoderes-
sin del paisatge del carrer, cosa que oferix  una imatge 
lamentable de la zona.
Els veïns que comparen el cas com un petit “Carmel”, es 
pregunten si el sinistre hagués passat en un carrer més 
cèntric de Tàrrega, l’Ajuntament també hauria tardat més 
d’1 any a reparar-lo. Segurament no, ja que la imatge 
que això provocaria de la ciutat seria pèssima. Els veïns 
manifesten que no es tracten per igual  tots els veïns de 
Tàrrega tot i pagar els mateixos impostos.
És té constància que el projecte de reparació ja està 
enllestit, per això els afectats es pregunten per què 
l’Ajuntament no l’executa.



Tàrrega continua sense 
pàrquing de camions 

Les parabòlques continuen essent un 
element comú a les façanes de Tàrrega 
com a conseqüencia de l’imcompli-
ment de la normativa.

L'Ajuntament no aplica 
l'ordenança sobre tinen-
ça d'animals

L'Ajuntament  continua sen-
se  netejar els embornals.

El Departament de Sanitat no 
fa cap inversió a la ciutat de 
Tàrrega en tot el 2005.

L'antiga N-II continua sense 
tenir pressupost per sl 2005 
per part de l'Estat, malgrat el 
canvi de govern l'Estat.

Finalment l'Ajuntament instal·la 14 
bancs a les parades de bus.

Adigsa invertirà per millorar 
l'aspecte del barri de la Plana

La FAVT demana al conseller de Justícia 
el jutjat de 1a instància i continua recla-
mant l'hospital comarcal.

Renoven les plaques dels guals 
legalitzats de Tàrrega.

- Mobilització veïnal -
La  mobilització dels veïns del  Castell 
ha provocat que  es presentin 100 al-
legacions i 600 signatures en contra 
de les antenes de Cal Sàrries.

Els veïns no poden passar en moltes voreres per culpa d‛obres i obstacles. 
Això provoca crítiques de veïns amb disminucions o amb cotxets de criatures.

Les voreres de Tàrrega ocupades per obstacles 

La FAVT disposa d‛un servei d‛atenció al veí els dilluns i dimecres de 5 a 7.
Atenció al veí -Assesorament comunitats de propietaris - Sinera - Associacions de veïns   

El barri del Sol Ixent porta 220 
persones a Port Aventura.

Més de 50 pan-
cartes en contra 
de les antenes


