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REMODELACIÓ DEL PAVIMENT DE L’EIX COMERCIAL

El ple municipal del febrer va aprovar el
projecte de la primera fase de la remodelació
del paviment de l’Eix Comercial. Aquesta
fase se centrarà en els carrers Alcalde Costa
(entre República de Paraguai i l’Av. de
Catalunya), amb una longitud de 200 m;
Sant Antoni, en una llargada de 305 m, i
Cardenal Remolins, amb una longitud de
140 m. Els treballs començaran després de
les Festes de Maig i suposaran un terç del
total de l’actuació prevista a l’Eix Comercial.
Globalment, el projecte implicarà la millora
de 20.000 m2 i de 2,3 quilòmetres de vials.
La Paeria ha incorporarat al projecte la
majoria dels suggeriments de les entitats i
dels grups municipals. Les regidores
d’Urbanisme, Marta Camps, i de Comerç,
Montse Bergés, van afirmar que el conjunt
de les propostes presentades ha estat positiu
i han destacat que, tal com demanaven els
suggeriments presentats, el nou mobiliari
urbà de l’Eix Comercial tindrà un disseny
modern. El mobiliari es composarà de bancs,
cadires, jardineres, escocells, una font,17
papereres i enllumenat, a més d’aparcabicis.
El paviment es farà amb pedra natural de
granit de color rosa Porriño d’alta resistència.

Alguns dels elements de mobiliari urbà (a les fotos, instal·lats en altres ciutats) destinats a l’Eix.

Es recull la proposta de convertir Cardenal
Remolins en carrer de vianants, amb l’accés
als pàrquings privats regulat, i s’estudiaran
les zones i els horaris de càrrega i descàrrega
i la situació dels contenidors d’escombraries.
La Paeria aplicarà una fórmula nova en les
contribucions especials; els afectats pagaran
el 43% de les obres, que suposarà la rebaixa
del 55% que es pagava habitualment.

L’obra es licita per un import de 2.400.743,35
euros, però el pressupost total, comptant
amb l’aportació de les companyies de
serveis, ascendirà a 3.074.738,07 euros. Els
673.994 euros restants van a càrrec de
Fecsa-Endesa (362.318,02 euros), Telefónica i Auna (147,101,57 euros), Aigües de
Lleida (119.996,92 euros) i Gas Natural
(44.578,21 euros).

taller
TREBALLS PREVIS DE
PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA
Prèviament a les obres de remodelació
del paviment de l’Eix Comercial,
l’Ajuntament portarà a terme la preceptiva
campanya d’excavacions arqueològiques
en diferents punts de la zona. Aquests
treballs s’executen en diferents fases amb
la finalitat que comportin les mínimes
molèsties al veïnat.
La primera fase ha començat el dia 22 de
març i el tram que s’ha d’obrir va des del
número 3 del carrer Cardenal Remolins
fins a la travessia Cardenal Remolins.

S’obre la meitat del carrer, per deixar pas
tant als veïns com als cotxes. Les tasques
continuaran després a l’altra meitat del
carrer, a la part dels números parells.
Un altre tram on més endavant es faran
també excavacions arqueològiques serà
a l’inici del carrer, a l’encreuament amb
Anselm Clavé, on el procediment
d’execució serà el mateix: s’obrirà primer
una part del carrer i només quan aquesta
zona es tanqui es procedirà a obrir-ne
l’altra part.

APRENDRE A CONTAR
CONTES
La Regidoria de Serveis Personals i
Salut Pública ha organitzat un taller
d’aprendre a contar contes per a socis
de les Llars Municipals de Jubilats que
es farà del 21 d’abril al 26 de maig. El
taller es farà a la Llar Municipal de la
Mariola (carrer d’Artur Mor, 1) i
l’impartirà la psicòloga Carme Sarret.
Cal fer la inscripció a l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana (pl. Paeria, 11,
Edifici Pal·las). La quota és de 6 euros.

i Regidoria de Serveis Personals i
Salut Pública. Rambla de Ferran, 13.
973 70 03 74

Peu de foto.
LA PAERIA/abril 2004
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RESTRICCIONS DEL
TRÀNSIT EN LA
FUTURA ROTONDA
DE LA CARRETERA
N-II A L’ALTURA
DEL CEMENTIRI

La Paeria recomana que els conductors evitin la circulació en el tram afectat per les obres.

Les obres de construcció d’una nova rotonda
per part del Ministeri de Foment a la carretera
Nacional II, a l’altura del cementiri, impliquen
limitacions importants del trànsit en aquesta
zona, que es perllongaran durant un període
màxim de 3 mesos. Amb motiu de les obres,
hi haurà una desviació provisional a través
d’un carril per cada sentit de circulació en
el tram de la N-II comprès entre l’avinguda
de Tarradellas i l’antiga Cross.
La carretera de Tarragona (N-240) entre el
cementiri i la rotonda que dóna accés a la
variant sud queda tallada al trànsit (excepte
per als residents del barri dels Magraners

i els usuaris de les instal·lacions industrials
de la zona). Igualment, queda prohibit girar
a l’esquerra des de la N-II per accedir al
polígon industrial El Segre a través de l’Av.
de la Indústria.

l’interior de Lleida, es recomana evitar la NII i utilitzar com a vies alternatives les variants
exteriors (nord i sud) o l’accés directes des
de la part oriental de la ciutat (Balàfia,
Pardinyes...) a través del pont de Pardinyes.

Vies alternatives
És per això que la Paeria recomana que els
conductors evitin el pas pel tram de la NII afectat per les obres i que els vehicles que
vulguin accedir als polígons industrials El
Segre, Camí dels Frares i Cimalsa des de
l’exterior de la ciutat ho facin per la variant
nord i la carretera de Balaguer, o bé per la
variant sud i la variant industrial. Des de

Canvis en les parades de bus
A causa de les obres, la línia d’autobusos
dels Maganers (L-6) variarà provisionalment
l’itinerari d’anada al barri. Les parades
“Cementiri” i “Cementiri 2” s’anul·laran i se’n
crearan dues de noves, al carrer Palauet (a
l’altura del carrer Almeria) i al carrer Francesc
Bordalba Montardit (davant la porta del
cementiri). L’itinerari de tornada no varia.

consum

premi
NEIX EL CONSELL
LOCAL DE
CONSUM
La ciutat de Lleida compta des del 15
de març amb el Consell Local de
Consum, un òrgan destinat a vehicular
la participació dels consumidors i les
entitats socials en totes aquelles
matèries relacionades amb l’àmbit del
consum.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
presidir l’acte de creació del nou òrgan
i va afirmar que el Consell ha de ser
“ u n a p l a t a fo r m a d e d i à l e g , d e
participació i d’assessorament” entre
tots els agents implicats. En aquesta
primera trobada es va presentar la
proposta inicial de reglament de
funcionament del Consell i l’esborrany
dels estatuts.
LA PAERIA/abril 2004

IV CONVOCATÒRIA DEL
PREMI AGUSTÍ ASENSIO
La Fundació Agustí Asensio convoca
la quarta edició del premi a l’esforç
per retre homenatge a les persones
que tenen la valentia de lluitar per
tirar endavant allò en què creuen.

Acte de creació del nou òrgan.

El Consell compta amb la participació
de representants dels partits polítics,
la FAV, la Fecom, la Cambra de Comerç,
la COELL, demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectesde Catalunya,
associacions de consumidors,
empreses de serveis i subministres,
sindicats, diverses conselleries de la
Generalitat de Catalunya, Institut
Municipal de Mercats i Consum i Junta
Arbitral de Consum.

El premi, que és de caràcter bianual,
està obert a tothom i consta d’un únic
guardó que es lliurarà a l’octubre i
que consisteix en un trofeu Nana
Bunilda realitzat per Cristina Picasso.
El termini de presentació dels treballs
finalitza el 30 de juny i s’han de fer
arribar a la seu de la Fundació (C/
Puigmartí, 22, entresol 2a, 08012 de
Barcelona).

i Fundació Agustí Asensio (carrer
de Puigmartí, 22, entresòl 2a, 08012
de Barcelona). 93 284 37 21
www.fundacionaasensio.org
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INAUGURACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ
DE GOVERNADOR
MONTCADA

En total, l’àmbit de l’actuació correspon a
una superfície de 4.084 m2. El pressupost
dels treballs ha estat de 541.908 euros.

La finalització d’aquesta obra ha permès
la reordenació del trànsit, de manera que
des de la rambla d’Aragó es pot accedir
a Governador Montcada per enllaçar amb
el vial del Centre Històric que va des del
carrer Lluís Besa fins a Cavallers. L’objectiu
és reduir el trànsit des de Blondel fins al
carrer la Palma, i que creua la pl. Catedral.
Cal dir que una part dels treballs han estat
subvencionats pel Pla Únic d’Obres i
Serveis de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, l’Ajuntament, la Diputació i
Fecsa-Endesa van signar un conveni per
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L’Ajuntament aprofitarà les obres per
renovar els serveis de clavegueram, aigua,
gas, electricitat i telefonia de la zona.
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Els elements que s’utilitzaran en les obres
s’adapten a les directrius del programa
ARI, destinades a la generalització i
unificació del disseny. Així, la vorera serà
de granit i la rígola de terratzo amb la
incorporació d’embornals i guals, per
diferenciar el límit entre les dues àrees.
La zona de vianants serà de llamborda
de formigó i a les vies de circulació
rodada s’utilitzarà aglomerat asfàltic.
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L’alcalde de Lleida i el president de la
Diputació van acordar també que les dues
institucions treballaran conjuntament per
redactar el projecte de la nova plaça que
es farà entre els carrers Governador
Montcada i Lluís Besa i el Museu Diocesà,
i que amb la Biblioteca Pública i el nou
Arxiu Provincial serà un centre aglutinador
de cultura a l’aire lliure. Aquesta plaça
acollirà un aparcament soterrat.

tasi
Anas
Sant

EN MARXA
LA URBANITZACIÓ
DEL CARRER
LLUÍS BESA
El ple de l’Ajuntament de Lleida
del 24 de febrer va aprovar definitivament
el projecte d’urbanització del carrer Lluís
Besa en el tram comprès entre els carrers
de Sant Anastasi i de la Palma. L’actuació
millorarà una superfície total de 1.647,83
m2. Una de les particularitats del projecte
és el tractament de façana que es donarà
a la paret mitgera d’un edifici que ha
quedat a la vista després de l’enderroc
dels habitatges situats a la cantonada
entre els carrers Lluís Besa i la Palma.
L’espai que ha quedat lliure serà una
zona pública amb arbres i mobiliari urbà.

traslladar un centre de transformació
elèctrica que estava situat al carrer
Governador Montcada i que ara ha quedat
soterrat en una zona verda annexa.

Ll u
ís
Be
s

La urbanització ha consistit en la
col·locació d’aglomerat, paviment de
llombardí i vorada de granet. Les obres
també han inclòs la plantació de 43 arbres,
entre lladoners i pruneres, i la instal·lació
de 21 punts de llum. Pel que fa als serveis
públics (aigua, gas, llum i telefonia), s’han
fet millores importants amb el soterrament
d’uns 5.000 metres lineals de canonades.

L’obra permet reordenar i millorar el trànsit del Centre Històric.

Ram
bla
d'A
rag
ó

L’alcalde Àngel Ros, juntament amb el
president de la Diputació de Lleida, Isidre
Gavín, i el delegat de la Generalitat a
Lleida, Jaume Gilabert, va inaugurar el 26
de febrer la urbanització del carrer
Governador Montcada. Aquesta obra
s’inscriu en la política municipal de
reformar les principals vies de comunicació
del Centre Històric amb projectes que, a
més, impliquen una millora de les xarxes
de serveis públics del barri.
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L’antiga il·luminació se substituirà per
focus de disseny modern (Iguzzini) que
ja llueixen en altres punts del Centre
Històric, com a la Baixada de l’Audiència.
El cost del projecte d’urbanització és de
327.998,14 euros.
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CREACIÓ D’UNA
OFICINA LOCAL
D’HABITATGE

El comsum responsable

AIGUA? NO
L’EMBRUTEM!
L’oficina promourà 300 pisos de lloguer.
L’Ajuntament de Lleida ha acordat crear una
Oficina Local d’Habitatge, que estarà
coordinada per l’Empresa Municipal
d’Urbanisme i tindrà com a primer objectiu
fixar el mapa de solars on es construiran
pisos de lloguer i pisos de protecció oficial.
En la presentació del projecte, l’alcalde de
Lleida, Ángel Ros, va dir que el preus del
solars seran raonables i que en els concursos
d’adjudicació tindran un pes important
aspectes com la qualitat de l’habitatge.
D’altra banda, el tinent d’alcalde Francesc
Pané, responsable de la direcció del nou
ens, va dir que la Paeria buscarà la
col·laboració amb altres operadors i
administracions, com la Generalitat, per fer
habitatges de protecció oficial.
El compromís de la Paeria és promoure uns
300 pisos de lloguer durant aquesta
legislatura (mitjançant acords amb agents

financers) i reservar sòl per a més de 700
pisos de protecció oficial en un període de
vuit anys. El preu del lloguer oscil·larà entre
els 240 i els 300 euros i els habitatges
estaran distribuïts per tota la ciutat. El Pla
General de Lleida ja contempla que els
plans parcials urbanístics reservin com a
mínim un 10% del sòl edificabe a pisos
socials.
Àngel Ros va dir que els terrenys es treuran
a concurs i no a subhasta, amb l’objectiu
que el sòl sigui més assequible als
promotors immobiliaris.
Així doncs, l’Oficina donarà resposta a una
de les principals necessitats ciutadanes,
l’accès a un habitatge digne i assequible
que permeti que “els joves puguin
emancipar-se i que les famílies amb pocs
recursos tinguin un pis en condicions”,
segons va dir Francesc Pané.

NOU LABORATORI D’AIGÜES

LA PAERIA/abril 2004

xifres que parlen...
- A Catalunya hi ha 298 estacions
depuradores d’aigües residuals urbanes
(EDAR) en funcionament i 174 en
construcció.
- A l’EDAR de Lleida arriben 70.000.000
de litres d’aigua cada dia. Cada mes, la
depuradora retira 35 tones de residus de
l’aigua i genera 800 tones de fangs, amb
els quals es pot produir adob.
passa a l’acció...
- El vàter i l’aigüera no són papereres!
Posa un petit cubell al costat del vàter
per llençar-hi els residus (bastonets de
les orelles, cotofluix...) i una reixeta a
l'aigüera de la cuina per recollir les restes
de menjar.
- Els olis, dissolvents, pintures i colorants
són tòxics; no els llencis mai a l'aigua,
porta’ls a la deixalleria.
- Utilitza productes de neteja i detergents
biodegradables, sense fosfats ni colorants
o aromatitzants, i sempre en les quantitats
mínimes necessàries.
- Utilitza remeis casolans. Són una
alternativa senzilla i eficaç a molts
productes químics de neteja.

L’alcalde de Lleida va
visitar el 15 de març el
nou laboratori d’aigües
que donarà cobertura
als serveis gestionats en
la zona est d’Espanya,
és a dir, Catalunya,
València i les Illes
Balears. El centre, que
té una superfície total de
180 m2 i una superfície
de sales d’anàlisi de 110
m2, està capacitat per
analitzar anualment
1.200 mostres d’aigua.
Els tipus d’anàlisis que s’hi realitzaran
compleixen les rigoroses exigències del
Reial Decret 140/2003, que implica

Sempre que fem servir aigua a casa (per
dutxar-nos, rentar la roba, cuinar...)
l’embrutem, ja que hi afegim substàncies,
com sabons, productes de neteja, olis...
que poden ser nocives i persistents en el
medi. Tot i que avui dia tenim depuradores
per millorar la qualitat de l’aigua residual,
abans d’abocar-la al riu segueix sent molt
important, a més d’estalviar aigua, procurar
embrutar-la el menys possible.

estudis molt acurats que inclouen molts
paràmetres. Les instal·lacions del laboratori
tenen la certificació de qualitat UNE-ENISO 9001:2000.

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55
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COL·LOCADA
LA PRIMERA
PEDRA DE LES
PISCINES DEL
SECÀ

El proppassat 18 de març es va col·locar
la primera pedra de les futures piscines
del Secà de Sant Pere. El projecte està
inclòs en el programa de Mesures d’Acció
Immediata i té un pressupost global de
737.605,62 euros.
L’Ajuntament de Lleida construeix
l’equipament lúdic en una parcel·la de
2.880 m 2 situada a la confluència dels
carrers Camí de Marimon i Santa Coloma
del barri del Secà de Sant Pere.
El recinte disposarà de dues piscines
grans de 16,67 x 25 i 16,67 x 8 metres,
a més d’una altra de circular per als petits
de 6 metres de diàmetre. Les noves
piscines estaran adaptades a les persones
amb discapacitats.

El paer en cap va presidir l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra.
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