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Urbanisme
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L’Eix Comercial guanya 700 metres
per als vianants i nous equipaments

7

El dia 16 de desembre es va inaugurar la tercera i darrera fase de les obres de l’Eix Comercial amb una festa per a grans i petits.

Una cercavila a càrrec
d’una dotzena de percussionistes i quatre ballarines,
dos grups d’animació i un
concert per als més petits
han inaugurat la tercera fase de la reforma de l’Eix
Comercial, que es consolida entre els centres comercials urbans més llargs
d’Europa i el tercer de més
qualitat de Catalunya.
Les obres han consistit en
la renovació del paviment,
serveis, mobiliari urbà i il·luminació del tram comprès
entre la plaça Paeria i la
plaça Sant Joan, de la plaça
de la Sal a la Diputació i carrer del Carme i la semipeatonalització del carrer Democràcia, la travessera del
Carme i el carrer Bafart.
Les obres de l’Eix es van
iniciar l’any 2004 i s’han
desenvolupat en tres fases. La renovació ha afectat gairebé 2.400 metres

lineals, uns 20.300 metres
quadrats. La tercera fase
ha comptat amb gairebé
4,5 milions de pressupost,
la segona va tenir un pressupost de 5,5 milions i la
primera va suposar una inversió de 3.074.738 euros.
Amb la renovació de l’Eix
s’han instal·lat 105 nous
bancs, cadires i cubs, 67
jardineres, 77 papereres 5
fonts i 3 aparcabicicletes.
La renovació de l’arbrat de
la plaça Sant Joan inclou la
plantació de 25 nous arbres.
Inversió de futur
L’Ajuntament de Lleida ha
afrontat la renovació de
l’Eix com una inversió comercial de futur, convertintse en un aparador urbà privilegiat. Aquesta tercera fase de les obres (2006) l’han
portat a terme les empreses Retamal, Benito Arnó i
Romero Polo.

