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Un dia de cop i volta Lleida es va tornar amb una ciutat fosca. Què va passar?  

L’equip de govern capitanejat pel senyor Ros va privatitzar el servei de 

l’enllumenat públic. L’empresa que va guanyar el concurs públic va decidir 

baixar la potència lumínica per tenir un major guany.  

Des que hem arribat a la Paeria hem rebut moltes queixes referents a 

l’enllumenat que Lleida té.  

Davant d’aquesta situació des del Grup Municipal de Convergència i Unió ens 

vàrem marcar l’objectiu de treballar per donar una solució real a molts 

lleidatans i lleidatanes que paguem impostos de primera però malauradament 

reben serveis de tercera.  

Què hem fet?  

El passat mes de novembre vam estar tots els dies a peu de carrer amb veïns 

de tots els barris buscant aquets punts foscos o ensenyant-nos els.  

 

La Lleida Fosca amb dades  

 30 dies a peu de carrer 

 13 barris visitats. 

 32 persones que ens han acompanyat al llarg de tot el mes. 

 Més de 100 hores al carrer.  

 43 kilòmetres caminats.  

 Més de 60 persones que ens han contactat. 

 Més de 120 botigues amb les que hem parlat. 

 La mitjana de lúmens és de 3.2 quan hauria de ser de 12 segons la 

llei. 
 

Quin ha estat el resultat?  

Gairebé 200 punts on 

Lleida és fosca.  

 

 

 

 

(Petita mostra de tots els punts) 
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Què proposem?   

Ja hem començat a treballar per solucionar aquets punts foscos. Exposarem 

els punts concrets a les comissions pertinents per posar-hi solució.  

Ara bé a data d’avui podem dir que em aconseguit introduir una partida de 

100.000 euros als pressupostos del 2016 destinada únicament a millorar la 

llum d’aquets punts.  

No ens aturarem en aquest tema, com tampoc ho fem amb d’altres, donat 

que es tracta del benestar i la seguretat dels nostres ciutadans.  
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