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Demanem solucions  per  millorar 
la deficient neteja urbana 
 
Davant les queixes rebudes a les diverses associacions de veïns i a la seu de la 
FAVT sobre l’actual estat de brutícia en què es troben molts carrers i places de 
Tàrrega, els representants veïnals ens hem dirigit mitjançant carta a l’alcalde de 
Tàrrega per tal que recondueixi 
la situació que s’està produint en 
aquests moments i que deteriora 
greument la imatge de la ciutat i 
principalment dels barris. 
 
També des de la FAVT fem una 
crida a tant als veïns com als 
propietaris d’establiments co-
mercials o industrials per tal que 
es comportin cívicament i 
col·laborin a mantenir neta la 
nostra ciutat 3 

Tàrrega, es queda sense servei d’estació ferroviària 
 

La FAVT, contrària al desmantellament de la línia i de-
mana l’optimització de l’actual recorregut 
 
 

Davant l’imminent desmantellament de l’estació de Renfe de Tàrrega, la 
Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega ens vàrem dirigir  al Sub-
delegat del Govern, Sr. Josep Flores,  per manifestar-li el desacord en la 
decisió que ha pres l’empresa pública Renfe de desmantellar el comanda-
ment de l’estació de Tàrrega. 
 
Des de la Federació de Veïns de Tàrrega, creiem que la decisió d’aquest 
tancament ve provocada per la poca rendibilitat que en aquests moments 
ofereix aquesta estació, però no compartim la manera en què es pretén 
rendibilitzar la línia de Cervera-Barcelona, ja que des del nostre punt de 
vista la rendibilització passa per la millora de la línia i per optimitzar l’actual 

recorregut, fins enllaçar-lo 
amb Igualada. 
 
Creiem que amb aquesta decisió un cop més els ciutadans de comarques reben dife-
rent tracte al de les capitals i en lloc de potenciar les comarques interiors oferint un 
bon servei i unes bones comunicacions, el que s’està fent és aïllar-les cada cop més. 
També s’han de tenir en compte que l’automatització d’aquest servei obstacularitzarà 
l’accés a algunes persones, com per exemple, la gent gran i els disminuïts. 
 
L’Estat Central ha d’apostar per millorar i optimitzar aquesta línia regional tan impor-
tant amb accés directe amb una estació com la de Lleida on es disposa de l’AVE, ja  
que tant les activitats econòmiques com socials de la zona en sortirien molt beneficia-
des. 
 

Per aquest motiu demanem al subdelegat del Govern Central que realitzi les gestions oportunes per tal que no es faci efectiu el 
tancament de les estacions de Tàrrega, Cervera i Mollerussa i s’opti per millorar l’estat de la línia i fer un recorregut més òptim 3 

L’estació de RENFE ja no desposa ni del rellotge 

EL BARRI COR DE MARIA 
DEMANA MILLORES 
 

D esprés d’algunes peticions dels veïns a 
l’assemblea del barri del Cor de Maria, 

aquests s’han dirigit a l’Ajuntament de Tàrrega 
per denunciar les deficiències i el mal estat en 
què es troben els  paviments dels següents car-
rers: Arquitecte Florensa, Claravalls,  Altet, Poeta 
Nassan, Berengué IV, Font dels Càntirs, Mestre 
Amigó, i de les places: Girona i Boscarró. 
 
Els veïns recalquen que generalment la culpa de 
la degradació d’aquests carrers ve donada a 
causa del poc o mal manteniment que se’ls apli-
ca, fins i tot encara en queden alguns per urbanit-
zar. 
 
També tornen a insistir en la instal·lació d’un 
semàfor al davant del supermercat 3  

Les instal·lacions de Renfe aniran agafant el mateix 
aspecte que els actuals WC 

Estat d’alguns carrers de Tàrrega 



El Departament de Justicía del 
nou Govern denega el Jutjat de 
Primera Instància a Tàrrega  

L’Ajuntament té paralitzada la 
construcció de l’aparcament 
per a camions 

Els pressupostos generals de 
l ’E s tat ,  no p r ev eu en 
l’arranjament de la N-II al seu  
pas per Tàrrega 

Adigsa invertirà 55.000€ per 
rehabilitar els pisos socials 
de la Plana 

 La FAVT entra al Consell 
Català d’Associacions. Tot i l’augment creixent 

d ’ a n t e n e s  p a r a b ò l i q u e s , 
l’Ajuntament encara no fa com-
plir la normativa actual per regu-
lar-ho. 

Millora del mobilirari 
urbà -Bancs trencats 
de la Pl. Anselm Clavé 

Col·loquen el primer 
banc en una parada 
de bus.(Sol Ixent) 

Els veïns demanen el compli-
ment  de la normativa dels gos-
sos 
A banda al gran nombre d’excrements 
de gossos que podem trobar pels car-
rers de Tàrrega, molts veïns s’han quei-
xat a la seu de la FAVT de la perillositat 
dels gossos que circulen lliurement en 
determinades zones de la ciutat. Els 
veïns demanen que l’Ajuntament  apli-
qui la normativa actual dels gossos 

Se’n pot dir plaça Girona d’això? 

La màjoria dels embornals 
de Tàrrega  estan embos-
sats 

Voreres bloquejades per obres, tanques i vehicles 

Vorera del Cr. Sant 
Agustí trencada 

La FAVT  denuncia la 
situació dels 46 pisos 
socials buits a Tàrrega 
al  Síndic de Greuges 


