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Reurbanització de vuit carrers dins
del Pla de Millora de la Mariola
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El barri de la Mariola ha estrenat les primeres grans
obres del seu Pla de Millora
amb la reurbanització de
20.335 m2 de carrers. Es
tracta de les actuacions als
vials de Júpiter, Mariola,
Saturn, Venus, Músic Vivaldi, Indíbil i Mandoni, Lluís
Millet i Manuel de Falla.
L’Ajuntament ha ampliat les
voreres, ha asfaltat els carrers, ha col·locat mobiliari
urbà i nou enllumenat i ha
soterrat les principals esteses aèries d’electricitat i de
telefonia.
Amb aquesta actuació s’ha
millorat l’accessibilitat del
barri, ja que s’han remodelat totalment 12 cruïlles per
donar prioritat als vianants.
També s’ha elevat el nivell
de la calçada per protegir
els vianants i obligar els
vehicles a reduir la velocitat.
També s’han incrementat
els punts de llum i la seva
qualitat i s’han reordenat
les places d’aparcament de
la zona. Amb la renovació i
l’ampliació de l’enllumenat
públic entre els carrers Mariola, Saturn i Júpiter s’ha
incrementat fins a quatre
vegades el nivell de lluminositat de la zona. S’han
plantat 150 acàcies de
Constantinoble i 17 acers
megundo.
S’han col·locat també dos
passos invertits al car-rer
Júpiter, a petició dels veïns.
I, aprofitant les obres, s’han
efectuat millores a les xarxes d’aigua i clavegueram.
L’Ajuntament ha remodelat
la plaça Galícia de la Mariola. Ha fet obres d’arranjament del paviment, canvis
dels fanals i actuacions per
salvar les barreres
arquitectòniques. El pressupost de l’actuació és de
157.182,26 euros.

A dalt, l’actuació ha millorat l’accessibilitat del barri. A sota, l’alcalde en un dels ascensors dels Blocs Joan Carles.

Nous ascensors
D’altra banda, s’han instal·lat els primers ascensors
als Blocs Joan Carles i La
Pau. Tres escales dels blocs
38, 40 i 41 disposen ja d’as-

censor i se n’instal·laran a
tres comunitats de veïns
més del conjunt d’antics
pisos socials. A un edifici
dels Blocs La Pau també
s’ha instal·lat un elevador.

Les actuacions són fruit del
conveni entre Paeria, Adigsa i la FAV per instal·lar ascensors en edificis de protecció oficial i suprimir les
barreres arquitectòniques.
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La futura avinguda de Pinyana
millorarà el trànsit de la ciutat
Vielha
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L'avinguda de Pinyana formarà una nova connexió
viària que, juntament amb
la prolongació de Príncep
de Viana amb l'eix que va
de la plaça Europa al nou
pont, i la Variant, ha de ser
la solució de futur de la circulació a la ciutat de Lleida.
El projecte per a la seva
construcció s'ha desblocat
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La Paeria ha adjudicat a la
UTE Acsa-Romero Polo les
obres de construcció de
l’avinguda de Pinyana, amb
un pressupost de
5.067.733,14 euros. Les
obres, que començaran al
final d’aquest mes i tenen
un termini d’execució previst de 12 mesos, permetran la connexió entre les
carreteres N-230 i N-240.
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El nou vial connectarà les avingudes de Rovira Roure i d’Alcalde Porqueres.

De l’execució de l’obra, ja adjudicada,
sorgirà un dels eixos de comunicació
estratègics de la xarxa viària de Lleida

aquest any mitjançant un
conveni amb el Ministeri
de Foment, que transfereix
a la Paeria 5,4 milions
d'euros per a la seva execució.
El nou vial tindrà 1.128 m
de longitud i una amplada
de 30 metres, entre les voreres, aparcament, la calçada, la mitjana i el carril bici.
Hi haurà dos carrils per sentit, de 3,5 metres cadascun.
El nou eix de comunicació
serà unit per quatre rotondes, l’una situada a Alcalde
Porqueres, una altra que
connectarà l’avinguda Onze
de Setembre amb el nou
vial, la tercera serà al Camí
de Montcada i la quarta, ja
existent, es troba a Alcalde
Rovira Roure.
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L’Ajuntament renova totalment la
il·luminació de l’Av. Pla d’Urgell
La Paeria està renovant
l'enllumenat de l'avinguda
del Pla d'Urgell, al barri de
la Bordeta, amb una actuació que preveu la instal·lació
de 30 columnes d’11 m, de
30 lluminàries de 250 vats
i de 27 lluminàries més de
100 vats. Abans d’acabar
l’any 2006 ja han entrat en
funcionament 18 d'aquests
nous punts de llum, els situats entre la plaça de
l'Amistat i el carrer d'Extremadura.

renovació d'enllumenat
més important empresa en
els darrers mesos.

L’equip de govern

L'actuació, que permetrà
una millora considerable de
la il·luminació d'aquesta zona de Lleida, té un pressupost de 119.395 euros.
Aquesta és l'actuació de

L’Ajuntament també té previst renovar aviat l’enllumenat dels Blocs Joan Carles,
actuació que té un pressupost de més de 300.000
euros. A més, ja s’han tret
a concurs la renovació dels
punts de llum del Secà de
Sant Pere i de la Zona Alta
i també s’emprendrà aquesta actuació al barri de
l’Avinguda del Segre.
D’una altra banda, les obres
d'urbanització de l'entorn
del Molí de Sant Anastasi
es desenvolupen a bon ritme. Ja s'ha revestit amb
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El reforç de l’enllumenat inclou la instal·lació de 30 noves columnes de llum.

formigó tota la sèquia que
voreja el molí i s'han canalitzat les aigües residuals
d'alguns dels habitatges
propers. Immediatament
després d'aquestes actua-

cions s'iniciaran les obres
d'instal·lació del mur en escullera per acabar el revestiment i s’executaran les
obres d'enjardinament i enllumenat.

Transports

Autobusos amplia la freqüència
de pas de la línia de la Caparrella
Autobusos de Lleida-Grup
Sarbús ha ampliat a mitjan
gener el servei que ofereix
al complex educatiu de la
Caparrella (línia LCC) amb
dos viatges més diaris a les
8.10 i a les 9.40 hores, que
tenen la seva sortida a
l’estació de RENFE.
Aquesta mesura, que va ser
consensuada amb el Consell de l’Estudiant de la Universitat de Lleida, millora la
freqüència de pas a primera
hora del matí en una línia
molt utilitzada pels universitaris.
Una altra millora en el servei
del bus urbà és la prolongació de la línia 8, de Balàfia,
fins a les Germanetes dels
Pobres, que es troben situa-

millora no s’havia fet fins
ara era “per problemes de
seguretat viària a l’autovia”.
La gent gran i els joves són
els destinataris de les millores del servei d'autobusos.
A més d'incrementar les
freqüències de pas a la Caparrella, els dies 24 i 31 de
desembre també es va reforçar la línia de la discoteca
Wonder.

La línia, molt utilitzada pels estudiants, incorpora dos viatges més al matí.

des al quilòmetre 4 de la
carretera de Vielha. Durant
la presentació de les millores del servei, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, ha destacat que “es tracta d’una

reivindicació molt defensada per les religioses”.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Lluís Pere Alonso,
ha explicat que si aquesta

D'altra banda, s’ha posat en
marxa un nou lector de saldo, independent del de cobrament, que incorporarà
una pantalla més gran que
l'actual i que servirà per informar els usuaris dels autobusos del nombre de viatges que tenen a la targeta
recarregable.

Sostenibilitat
Medi Ambient

Recollida d’orgànica a tot
el nucli urbà de Lleida
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Consumint consumibles!

Tòners i cartutxos
de tinta...
Impressores, fotocopiadores,
aparells de fax... són maquinària
cada vegada més estesa. Els
consumibles d’aquests aparells
generen molts residus si els
llencem després d’un sol ús,
en acabar-se la tinta, i poden
ser problemàtics pels metalls
pesants, pigments tòxics o conservants presents a la tinta o al
tòner. Són residus especials
que cal recollir selectivament.
XIFRES QUE PARLEN...
• Cada tòner/cartutx de tinta
es pot tornar a omplir 5 cops.
• La compra de tòner reciclat
significa un estalvi econòmic
d’un 40%!

La recollida es porta a terme entre els veïns de Lleida, però també en l’àmbit de centres educatius, entitats i comerços.

Gairebé dos anys després
que Lleida comencés a separar els residus orgànics
amb la instal·lació de contenidors marrons a Pardinyes, la recollida de la fracció orgànica ja està implantada a tot el nucli urbà des
de mitjan desembre de
2006.
L’últim barri en el qual
s’ha posat en marxa
el servei ha estat
Magraners i pròximament la Paeria
l’ampliarà a les entitats descentralitzades
de Raimat i Sucs i a
Llívia.
La Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient va celebrar
l’aplicació de la recollida de la matèria orgànica al nucli urbà de
Lleida amb una multitudinària festa al
pavelló de Cappont en
què va intervenir el
grup d’animació Xip
Xap i es va oferir una
xocolatada.

Per tal d’augmentar el reciclatge de la matèria orgànica, l’entitat Ipcena, per encàrrec de la Regidoria de
Sostenibilitat i Medi Ambient, ha dut a terme una
campanya informativa per
facilitar l´ús de les deixalleries i el repartiment dels
contenidors a cada domicili.
L’acció també ha arribat als

centres educatius (se n’ha
informat 12.381 estudiants), a les entitats (un
total de 107) i als establiments comercials. Quant
al lliurament de cubells de
reciclatge, se n’han facilitat
37.452 als diferents barris.

Al març de 2005, Pardinyes
va ser el primer barri on es
va dur a terme la recollida de la brossa
orgànica i el 15 de
desembre de 2006 es
van instal·lar els contenidors marrons a
Magraners. Cada
unitat familiar ha rebut
un cubell on cal abocar el residu humit
(restes de menjar,
closques d'ou, restes
del jardí i de plantes,
etc.). Posteriorment,
aquests materials
s’han de recollir en
bosses compostables
(de midó o de paper),
mai de plàstic, i es
llencen als contenidors de color marró
que hi ha situats al
La Paeria ha repartit contenidors entre els domicilis.
carrer.

PASSA A L’ACCIÓ
• Si has de comprar una impressora de color, hi ha models que
incorporen cartutxos de tinta
independents pels tres colors
primaris, amb el que podràs
substituir només el del color
que s’esgoti.
• Adquireix tòners i cartutxos
de tinta que incorporin materials
reciclats o recuperats. Alguns
productes originals ho fan i
també tots els productes “compatibles” no originals provinents
d’empreses recuperadores.
• Una altra alternativa és la
compra de cartutxos amb un
sistema desmuntable, que
permet separar el capçal
d’impressió i el dipòsit de tinta,
únic element que cal substituir.
• Recull selectivament els
cartutxos i tòners; pots retornarlos al mateix proveïdor o a una
empresa recuperadora.
• Compra cartutxos o tòners
reciclats i assegura’t que:
a) S’indica que es tracta d’un
producte reomplert i hi figura la
data de caducitat de les tintes.
b) Es dóna una garantia del
productor.
DIGUES LA TEVA A...
• Vols informació sobre algun
tema? • Vols opinar? • Tens
cap “truc sostenible” per contarnos?
Posa’t en contacte amb
nosaltres:
Agenda 21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

