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CANVIS A LA
CRUÏLLA DE BARÓ
DE MAIALS-PERE
CAVASSÈQUIA

L'Ajuntament de Lleida ha canviat la
senyalització de la cruïlla del carrer Baró
de Maials amb Pere Cavassèquia, al barri
de Pardinyes, amb l'objectiu de millorar
la fluïdesa i la seguretat del trànsit de la
zona. La mesura viària més important que
s'ha adoptat és la prohibició d'efectuar
girs en direcció a l'esquerra en aquesta
cruïlla.
El departament municipal de trànsit ha
establert diversos recorreguts i moviments
alternatius per contrarestar la supressió
d'aquests girs a l'esquerra. Els vehicles
procedents del Pont de Pardinyes que
vulguin accedir a l'avinguda del Segre
han d'efectuar la maniobra girant a la

La fluïdesa i seguretat del trànsit han millorat notablement en aquesta cruïlla.

dreta per Pere Cavassèquia i pel carrer
Girona fins a l'avinguda Tortosa.
Pel que fa als vehicles en circulació per
Baró de Maials, sentit avinguda Tortosa,
poden efectuar la maniobra de gir a
l'esquerra pels carrers Jeroni Pujades i
Camí de Corbins, on els girs a l'esquerra
es troben regulats per senyalització
semafòrica.

Finalment, els vehicles que circulen per
Pere Cavassèquia en direcció a Baró de
Maials només tenen el gir a la dreta com
a única opció possible. Poden fer els
moviments suprimits pels carrers Jeroni
Pujades i Camí de Corbins.
En aquesta cruïlla del barri de Pardinyes
s’havien produït nombrosos accidents, la
qual cosa feia convenient la regularització.

concurs

EL TURÓ DE LA SEU
VELLA “ESTRENA”
IL·LUMINACIÓ

CONCURS FOTOGRÀFIC
GIRAMON
El Centre Municipal d'Informació
Juvenil ha convocat el Concurs
Fotogràfic Giramon adreçat a joves
d'entre 14 i 30 anys.
El premi de fotografia té com a
temàtica els viatges i les activitats de
vacances. Les obres participants
optaran a premis consistents en
viatges i diners en metàl·lic.
El termini de presentació dels originals
finalitza el 26 de setembre. Durant el
mes d'octubre es farà una exposició
amb totes les obres presentades.

Quaranta nous projectors de 10 kw
il·luminen des del passat mes d’agost
l’entorn de la Seu Vella. L’Ajuntament
ha instal·lat bombetes de sodi d’alta
pressió que il·luminaran i realçaran la
zona del Baluard de la Reina i l’absis de
la Seu Vella.
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L’actuació ha tingut un cost de 60.000
euros i s’inscriu en el projecte global
d ’a r ra n j a m e n t d e l s vo l t a n t s d e l
monument. La Paeria complementarà
aquesta acció amb l’eliminació de la línia
elèctrica aèria que arriba a la Seu Vella
des del carrer Camp de Mart.

Per rebre més informació i el contingut
de les bases, cal contactar amb el
Centre Municipal.
Centre Municipal d'Informació
Juvenil. Plaça dels Amics de Lleida,
s/n. 973 22 28 22. E-mail:
c m i j @ p a e r i a . e s - We b :
www.paeria.es/joventut
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LA PAERIA VEN
ELS TERRENYS
PER A LA CIUTAT
ESPORTIVA DEL
CLUB LLEIDA
BASQUETBOL

El proppassat 21 de juliol es va col·locar
la primera pedra de la nova ciutat esportiva
del Club Lleida Basquetbol. L'alcalde de
Lleida, Antoni Siurana, i el president del
consell d'administració del Club Esportiu
Ciutat i Província de Lleida Basquetbol,
SAD, Ferran Vidal, havien signat dies
abans l'escriptura de venda de la parcel·la
municipal de 5.681,17 m2 situada al barri
de Balàfia, on es construirà la ciutat
esportiva. El preu de venda ha estat de
526.742,08 euros.
El paer en cap ha destacat la idoneïtat de
la ubicació de la ciutat esportiva, ja que
està molt a prop del pavelló i pot donar

resposta a les necessitats del barri. A més,
Siurana ha assenyalat que el club "vincula
l'espectacle esportiu amb l'afició,
l'aprenentatge i la consolidació de la
pràctica esportiva com un element
educatiu de la ciutadania".
Ferran Vidal, el president del Lleida
Basquetbol, ha qualificat d'històrica
l'adquisició dels terrenys i ha dit que és
el primer pas perquè el club tingui un
patrimoni propi i perquè pugui seguir
creixent.
Els autors del projecte de la ciutat
esportiva del Lleida Basquetbol són els

El passat 21 de juliol es va col·locar la
primera pedra de la ciutat esportiva.

arquitectes Carles Llop i Manel Castellnou.
Les noves instal·lacions tindran un pavelló
polivalent, un espai de gimnàs-fitness, un
aparcament i un gran foyer-bar restaurant
amb terrassa.

LA PAERIA RENOVA EL PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS
va retirar la capa superior (uns 5 o 6 centímetres) de la calçada
que hi havia, es va tornar a omplir amb aglomerat asfàltic en
calent i es va procedir a fer la senyalització horitzontal. També
s'ha fet un nou aparcament als Camps Elisis (Camí de Picos) i
s'ha ampliat el de la Ciudad del Transporte, al Polígon Industrial,
entre altres actuacions.
A més, s'ha previst renovar el paviment de la calçada des de
l'edifici Pal·las fins a la plaça Sant Francesc i s'han renovat les
juntes a l'avinguda de Madrid i al pàrquing de Blondel.

L'Ajuntament de Lleida ha aprofitat els mesos d'estiu,
període en què hi ha menys trànsit rodat pels carrers de la
ciutat, per renovar el paviment d'alguns dels vials més
deteriorats i per ampliar algunes voreres. Aquestes accions
d'arranjament s'inclouen dins de la campanya anual de
conservació i millora dels espais públics urbans.

Quant a l'ampliació de voreres, el departament d'Enginyeria ha
donat més espai per als vianants, amb la corresponent instal·lació
de nous serveis i arbrat, a la vorera del carrer Mariola, des del
passeig de Ronda fins a la intersecció amb Germans Izquierdo.
També ha ampliat les voreres dels carrers Manuel de Palacio,
Hostal de la Bordeta (entre els carrers Pla d'Urgell i Ignasi
Bastús) i Penedès (entre els carrers Alcalde Recasens i Enric
Pubill) i n'ha construït de noves a l'avinguda de les Garrigues
(tram que va des del pas superior de la N-II al canal de Seròs),
al carrer Baró de Maials amb Comtes d'Urgell i al carrer Palauet.

Una de les actuacions ha estat la renovació del paviment
de la intersecció dels carrers avinguda del Segre, rambla
Franscesc Macià i l'accés al Pont Vell. En aquest indret, es

Finalment, s'ha pavimentat i dotat de tots els serveis un vial de
nova creació al Secà de Sant Pere: el carrer Arbeca, i s'ha fet
el manteniment de diverses zones de sauló.

Millora de la calçada dels vials d’accés al Pont Vell.
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