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EL NOU PONT
DE PALAUET JA
ÉS OBERT AL
TRÀNSIT RODAT

El viaducte permetrà el pas de l’AVE alhora que facilita l’enllaç entre la Bordeta i els Magraners.

Els vehicles rodats ja poden circular pel
nou pont del carrer Palauet després que
el viaducte quedés obert al trànsit aquest
passat mes de maig. Amb l’obertura
d’aquesta infraestructura, la Bordeta i els
Magraners queden connectats per un
enllaç que millora notablement les
condicions de vialitat existents fins ara
entre els dos barris. Cal recordar que el
pont ha estat bastit també per permetre
el pas de la línia d'alta velocitat MadridLleida-Barcelona-frontera francesa, que
ha d'entrar en funcionament molt aviat.

(GIF). Els treballs han permès dotar el
carrer Palauet d'un nou pont de 21,44
metres de llum en un sòl vànol (arc) sobre
el ferrocarril adequat a les dimensions
previstes en el Pla General d'Ordenació
Urbana de la ciutat.

dos barris afectats pel carrer Palauet en
els darrers mesos. Per minimitzar l'impacte
de les obres sobre la ciutadania, es va
construir una passarel·la per a vianants i
es va habilitar un servei especial
d'autobusos.

La secció transversal del tauler del pont
té un ample de 15 metres, el que ha
permès habilitar dos carrils de 3,5 metres
d'amplada, dos vorals d’1,5 metres i
voreres de 3 metres d'amplada a cada
costat de pont.

Les obres han estat executades per l'Ens
Gestor d'Infraestructures Ferroviàries

L'execució dels treballs ha comportat el
tall de la circulació de vehicles entre els

Des que el pont s'ha obert al trànsit, el
servei de la línia d'autobús urbà L6
Magraners ha quedat reestablert amb els
horaris i l’itinerari habituals i s’ha suprimit
el servei especial que s'havia posat en
funcionament amb motiu de les obres.
Com a conseqüència, la parada davant
l'entrada vella del cementiri també torna
a ser operativa.

i Baró de Maials (entre Comtes d'Urgell
i Pintor Xavier Gosé). A la cruïlla entre
aquests dos vials, s'ha col·locat la
corresponent senyalització semafòrica.
En total, la zona urbanitzada gràcies a
les obres ha augmentat en 10.000 m2.

La construcció del nou tram respon també
al projecte de millora dels accessos i en
l’agençament del nou espai que acollirà
el mercadet dels dissabtes, en substitució
del que es fa al recinte del costat de
Mercolleida.

ENLLESTIT UN
NOU TRAM DE
BARÓ DE MAIALS
Les obres del nou tram del carrer Baró
de Maials ja han finalitzat. La millora del
carrer ha permès completar la connexió
dels barris de Balàfia i Pardinyes i també
l'accés a Lleida des de la carretera de
Corbins. Els treballs han estat executats
per l’Ajuntament (en el marc de les obres
del nou espai per al mercat i la campanya
de conservació de carrers) i per una
constructora que edifica a la zona.
Les obres s'han fet a la confluència dels
carrers Comtes d'Urgell (entre Josep PlaRoger de Llúria i la Rambla de Pardinyes)
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OBRES A
LA ROTONDA
DE LA N-230
PER MILLORAR
EL TRÀNSIT

Les obres de la nova rotonda situada a la
carretera N-230, entre l'avinguda Alcalde
Porqueres i el carrer Laureà Figuerola,
avancen a bon ritme. El departament
d'Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida ha
redactat el projecte amb una doble finalitat:
millorar la circulació per aquesta via i
facilitar l'accés als blocs d'habitatges que
s'edifiquen a banda i banda d'aquest tram
urbà de la carretera. La infraestructura
permetrà girar a l'esquerra, on es troba
la Urbanització Nova Lleida, amb un total
de 236 pisos de protecció oficial.
La rotonda té unes dimensions de 25 m
de diàmetre exterior i 22,50 m de diàmetre

La rotonda és situada entre l’avinguda Alcalde Porqueres i el carrer Laureà Figuerola.

interior. Al centre de la construcció es
plantaran pins i xiprers sobre una base
de còdols de riu i totxo roig esmicolat. Els
treballs també inclouen la substitució de
l'enllumenat existent a la intersecció per
quatre punts de llum amb columnes de
12 m d'alçada. A les vies que accedeixen
a la cruïlla es col·locaran 8 fanals (4 en
cada sentit de circulació) i es renovarà
tota la senyalització.

PRESENTACIÓ DE L’ARBORÈTUM
A PROFESSIONALS DE LA JARDINERIA

Pressupost de 250.000 euros
L'Ajuntament de Lleida ha aprovat un
pressupost de 250.000 euros per portar
a terme l'obra. L'empresa Ideas Diekis,
que és la promotora que està edificant a
la zona, sufraga la major part dels treballs
que s'hi estan portant a terme. Més
endavant, l'empresa rebrà també una
aportació econòmica de l'Institut Català
del Sòl (Incasòl).

concurs
CONCURS FOTOGRÀFIC
GIRAMÓN

El Centre Municipal d'Informació Juvenil
ha convocat el Concurs Fotogràfic
Giramón, adreçat a tots aquells joves
d'entre 14 i 30 anys que hi vulguin
participar. Es tracta d'un premi de fotografia
que té com a temàtica els viatges i les
activitats de vacances.

Els representants d'una vintena d'empreses de jardineria de Lleida s'han
reunit amb el departament d'Urbanisme de la Paeria per conèixer el projecte
de l'Arborètum, una combinació de jardí botànic i de parc urbà que s'ubicarà
a Ciutat Jardí. El document, aprovat al ple municipal del març, estableix una
àrea arbrada de 8 ha oberta al públic amb 400 espècies arbòries identificades.
Es tracta d'arbres procedents de 18 paisatges diferents d'arreu del món.
El projecte del nou jardí botànic determina la construcció d'una plaça, vials,
passarel·les i cursos d'aigua, així com l'exposició d'informació adaptada per
als invidents i accessos per als usuaris amb discapacitats físiques. El nou
parc compta amb un pressupost de 2.498.000 euros.
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Els originals hauran de presentar-se abans
del divendres 26 de setembre i optaran a
diferents premis, com ara viatges i diners
en metàl·lic.
Durant el mes d'octubre es portarà a terme
una exposició amb totes les obres
presentades.
Centre Municipal d'Informació Juvenil.
Plaça dels Amics de Lleida, s/n.
973 22 28 22 - cmij@paeria.es
www.paeria.es/joventut

