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REORGANITZACIÓ
DEL TRÀNSIT
A BALÀFIA PER
AGILITAR EL
TRÀNSIT

16 de novembre
Eleccions al Parlament
de Catalunya
Exposició del cens
electoral

La Paeria ha fet una sèrie de canvis en
l’ordenació del trànsit a la part nova de
Balàfia i en un tram de l’avinguda de
l’Alcalde Porqueres per millorar la fluïdesa
de vehicles en aquesta zona. Les mesures
circulatòries tenen el propòsit d’evitar
aglomeracions de cotxes que sovint es
formen als carrers interiors del barri i al
tram urbà de la N-230, amb la plaça
Europa i la nova rotonda a l’altura del
carrer Laureà Figuerola com a importants
centres de distribució de trànsit.
El pla de reordenació urbanística obliga
a fer modificacions en les senyals viàries
ja que a partir d’ara quedaran suprimits
els girs a l’esquerra a l’avinguda de
l’Alcalde Porqueres, entre la plaça Europa
i el carrer Almacelles. Això obliga a girar

cap a la dreta pels carrers adjacents fins
arribar a les diverses cruïlles del voltant
que són regulades per semàfors, és a dir,
als carrers Vallès, Castelló Aleu, Escultor
Corselles, Penedès i Cantàbria.
La modificació del mapa circulatori de
Balàfia s’ha pogut fer després d’obrir al
trànsit el carrer Valls d’Andorra. El nou vial
és de doble sentit de circulació entre
l’avinguda de l’Onze de Setembre i el
carrer de l’Escultor Corselles, fet que ha
permès suprimir els girs a l’esquerra a
l’avinguda de l’Alcalde Porqueres. La
constructora d’uns habitatges ha enllestit
ja la urbanització del carrer Valls d’Andorra
al tram entre l’Onze de Setembre i
Germans Recasens, la qual cosa ha
permès que el vial es pugui obrir al trànsit.

LLEIDA, EXEMPLE
URBANÍSTIC PER A
LLATINOAMÈRICA
La ciutat de Lleida lidera un programa
europeu de cooperació urbanística amb
Amèrica Llatina que permetrà que els
tècnics municipals “exportin” els
processos que ha seguit la Paeria per
redistribuir el sòl urbà. L’exemple que
pugui donar Lleida amb la seva gestió
local del sòl, com també l’aportació
d’altres ciutats participants com Ferrara
(Itàlia) o Río Claro (Brasil), servirà
perquè altres localitats puguin adaptar
les propostes al seu territori. L’objectiu
del projecte U R B-AL és ajudar a
superar les mancances i desigualtats
urbanes que hi ha a moltes ciutats
llatines.
L’equip de treball del projecte es va
reunir el 24 i 25 de setembre a la Torre

Del 29 de setembre al 6 d’octubre
– Cens electoral de Lleida a l’edifici
Casino Principal
– Cens electoral de Sucs a
l’Ajuntament de Sucs
– Cens electoral de Raimat a
l’Ajuntament de Raimat (Casal Social)

Comprova les teves dades
electorals

Si vols votar has de ser inclòs en el
cens electoral.
L’Ajuntament de Lleida posa a
disposició de tots els ciutadans i les
ciutadanes diversos instruments per
facilitar la consulta i esmenar les
incorreccions:

- Telèfon gratuït 900 300 801
- Oficina Municipal d’Atenció
Ciutadana (OMAC), planta
baixa de l’edifici Pal·les
de Queralt del Secà per debatre
diferents processos d’urbanització que
permetin redistribuir correctament la
renda urbana i generar plusvàlues. La
reunió es repetirà a l’abril de l’any que
ve a Xile, i ja a l’octubre es presentarà
el document final, que podrà
consultar-se a la web d’URB-AL i en
format paper un cop publicat.

Horari:
Setembre de 9 a 14 h
Octubre de 9 a 14 h i de
17 a 19 h

http://www.paeria.es/cens

Els tècnics lleidatans van començar a
treballar en l’U R B-A L a l’abril
d’enguany amb la redacció d’uns
informes previs i uns tallers locals, que
es van analitzar en la trobada a Lleida.
El regidor Josep Maria Llop és
l’encarregat de coordinar el projecte
amb les aportacions que facin els
integrants de l’equip de treball.
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