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Ajuntament de Lleida ha finalitzat aquest setembre
els treballs corresponents a la primera fase de les obres
de pavimentació de l’Eix Comercial, executades als
carrers Cardenal Remolins, Alcalde Costa –entre
República del Paraguai i avinguda Catalunya– i Sant Antoni, a
més dels carrers la Paloma i Correu Vell. Han estat quatre mesos
de treball intens que han permés, a més de renovar íntegrament
el paviment d’aquests carrers, millorar la xarxa de serveis bàsics.

L’

Els treballs s’han desenvolupat amb la voluntat de causar les
menors molèsties possibles als comerciants i als vianants. La
inversió total d’aquesta primera fase ha estat de 2.329.400 euros,
mentre que el cost global de la renovació de tot l’Eix –projecte
que s’executarà en tres anys– serà d’uns 12 milions d’euros.
La longitud de paviment renovat és de 634 metres quadrats, dels
quals 300 corresponen al carrer Sant Antoni i a les seves dues
travessies que enllacen amb Blondel (la Paloma i Correu Vell),
214 d’Alcalde Costa i 120 metres de Cardenal Remolins. Per
renovar els 4.835 metres quadrats de paviment, calgut fer un
volum d’excavació de 4.700 metres cúbics.
Estètica i disseny
El material que forma el paviment de l’Eix Comercial és una pedra
natural, –concretament granit tipus rosa Porrinyo–, que en diferents
formats de mida conforma el disseny dels diversos trams que
composen aquesta primera fase d’actuació. Aquest material es
caracteritza per la seva elevada resistència mecànica a la
compressió i a la flexió, cosa que garanteix unes bones prestacions
davant el pas de vehicles.
La pedra aplicada té una elevada resistència al desgast o poliment,
cosa que resulta fonamental per evitar relliscades i mantenir
l’adherència davant el pas del temps i l’ús continuat. Aquest
material ha estat utilitzat en moltes obres a l’Estat espanyol i a
l’estranger.
Per a l’any vinent és previst executar la segona fase de les obres,
que afectarà el carrer Major, Vila de Foix, Magdalena, el tram de
Pi i Margall que va des de Democràcia a la placa Mossèn Cinto
Verdaguer, Igualada i el petit tram de Democràcia que va de Pi
i Margall a Comtes d’Urgell. Els serveis tècnics estudien si en
aquesta fase s’inclourà el carrer Carme. Pel que fa a la plaça Sant
Francesc, aquesta zona estarà en obres de manera independent
a la resta de l’Eix, a causa de la seva complexitat.
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El carrer Remolins, amb el nou terra més adherent i resistent al desgast.
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Els carrers Alcalde Costa (foto inferior) i Correu Vell ja llueixen una nova estètica amb el nou paviment i un selecte mobiliari urbà de disseny.

Renovació del mobiliari urbà
Coincidint amb les obres de l’Eix Comercial s’ha renovat el mobiliari
urbà. En total s’han habilitat 36 jardineres, repartides pels carrers
on s’han fet els treballs, a més de col·locar 17 papereres, tres fonts
i 24 bancs. A més, s’han instal·lat 51 punts de llum, amb la
particularitat que s’aprofitarà el doble de claror que fins ara i
s’obtindrà més llum amb un menor consum.
Al carrer Cardenal Remolins, s’hi ha col·locat uns pilons que
senyalitzen on passa l’antiga muralla romana. En aquest carrer, s’hi
va fer prèviament una prospecció arqueològica per evitar danys
a les possibles restes que poguessin sorgir. La Paeria preveu
instal·lar uns panells explicatius dels jaciments que s’hi han trobat.
Participació de les companyies de servei
Aprofitant la remodelació del paviment de l’Eix, les companyies de
gas, llum i telèfon i l’empresa Aigües de Lleida han renovat bona
part dels seus serveis, ja que en alguns casos havien quedat
obsolets. Aquests treballs s’han fet sense suposar cap cost addicional
als ciutadans. En el cas de l’electricitat, tot l’enllumenat públic és
nou i a més la companyia Fecsa-Endesa ha soterrat les línies, de
forma que s’han suprimit els cables aeris.
Pel que fa a la telefonia, tant Telefònica com Aunacable han desplegat
la xarxa de fibra òptica per oferir els serveis de telèfon, televisió i
internet, mentre que Gas Natural ha ampliat trams que, de fet, ja
eren nous. Així mateix, Aigües de Lleida ha renovat les escomeses
domiciliàries, ha instal·lat més boques de reg i antiincendis i ha
millorat la xarxa de sanejament amb nous embornals. A més, també
s’ha millorat el col·lector del carrer Alcalde Costa i el clavegueram
de Cardenal Remolins. La Paeria va signar convenis amb les diferents
empreses de servei que aporten, en conjunt, 152.180,73 euros.
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