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EL PLA ESPECIAL
DE L’ESTACIÓ
DE RENFE
REORDENARÀ
10 HECTÀREES

El Pla Especial de l'Estació de Renfe
segueix avançant a bon ritme. El ple de
l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda
a l’aprovació inicial del document,que ara
ha de ser aprovat per la Generalitat de
Catalunya. El projecte contempla la
reordenació urbanística de l'àrea de
l'estació de ferrocaril de Lleida i de tot el
seu entorn immediat, una zona que s'està
reactivant amb les obres derivades de
l’arribada de l'AVE.
Concretament, el Pla Especial de l'Estació
implica la reordenació de 10 hectàrees
del centre de la ciutat que havien restat
passives, és a dir, que estaven destinades
a usos menors, i recull les nombroses
millores en matèria urbana que s'hi duran
a terme.
Entre les actuacions més destacades, cal
citar la passarel·la per a vianants,

L’operació urbanística al voltant de la renovada estació afavorirà el desenvolupament de la
zona, com es pot veure en aquesta recreació virtual.

l'ampliació del cobriment de les vies fins
a Prat de la Riba –que donarà lloc a un
parc urbà–; la construcció de nous edificis
de serveis a la mateixa estació; i
l’aixecament d’un nou pont sobre el riu
Segre. El document també inclou la
reurbanització de tot l'entorn de l'estació,
que es traduirà en la construcció de 472
habitatges.

Plusvàlues per finançar l’obra
L’Ajuntament de Lleida, Renfe i diversos
propietaris privats han decidit posar en
el mercat immobiliari 8 hectàrees de la
seva propietat situades en l'entorn de
l'estació. Les plusvàlues que s'assoliran
d'aquesta actuació serviran precisament
per finançar les millores urbanístiques
previstes a la zona.
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LA NOVA ROTONDA
DE LLÍVIA JA ÉS OBERTA
AL TRÀNSIT RODAT

L’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament
de Lleida ha posat en marxa un taller
perquè els avis i àvies de la ciutat
coneguin les tècniques per contar
contes.

Els vehicles ja poden circular amb
normalitat per la nova rotonda que
permet l'accés a Llívia des de la
carretera d'Albesa. El condicionament
d'aquesta infraestructura viària és el
primer pas perquè, en el futur, el
carrer d'entrada al barri canvïi
radicalment la imatge i esdevingui
una rambla.
Les obres han consistit en la
habilitació d'una rotonda amb un radi
exterior de 23 metres i dos carrils de
circulació de 3 metres cadascun. El
projecte ha suposat la col·locació
d'enllumenat i l'enjardinament de la
rotonda. Aquests elements, a més
d’aportar un alt nivell d’estètica al

TALLER “APRENDRE A
C O N TA R C O N T E S ”

conjunt, donen un cert volum a l’obra
i consegüentment, aporten més
seguretat als conductors.
La Paeria i la Diputació de Lleida han
finançat els treballs, que han suposat
una inversió global de 180.000 euros.

El taller es realitzarà tots els dijous
de 17 a 19 h a la Llar de Jubilats de
la Mariola fins al dia 8 de maig. El
curs està impartit per la psicòloga
Carme Sarret, que explicarà la
psicologia de l’infant i millors
tècniques per comunicar-se amb els
infants mitjançant el conte.
Per a més informació, cal posar-se
en contacte amb l’Àrea de Gent Gran
de la Paeria.
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