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Acaba la consolidació
del Turó de la Seu, elegit
‘Meravella de Catalunya’

Hermínia Sirvent

Coincidint amb l’elecció popular de la
Seu Vella com a Primera Meravella
del Patrimoni Cultural Material de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida està
enllestint les obres de consolidació
dels talussos del turó que acull el conjunt monumental. La finalització dels
treballs que duu a terme l’Empresa
Municipal d’Urbanisme pemetrà obrir
ben aviat al trànsit la Ronda de la Seu
Vella.

Aviat s’obrirà al trànsit la Ronda de la Seu Vella.

l’acuditeca

Les actuacions que ara finalitzen no
són les úniques previstes a la zona,
ja que al carrer Camp de Mart s’agençarà el petit bosquet i també es crearà
una zona de passeig entre la Llengua
de Serp i els Pous de Gel. Totes
aquestes accions són incloses dins el
Pla de Barris del Centre Històric.

L’objectiu de les obres, que tenen un
pressupost de 900.000 euros, ha estat
estabilitzar els murs per impedir les
eventuals caigudes a la via pública de
terres i pedres que s’havien anat produint. L’any passat, la Paeria va executar una primera fase d’aquesta mateixa operació a la zona de la Llengua
de Serp i de l’Audiència de Lleida, amb
un pressupost de 274.863 euros.
Els treballs s’han desenvolupat sobre
100 metres lineals i consisteixen en la
substitució de tres dels cinc murs per
un únic talús de 2.360 metres quadrats
fins a la Ronda de la Seu Vella, protegit
per una malla metàl·lica ancorada al
terreny amb perns. Els dos murs de
la part més alta s’han conservat, després que es reforcessin.
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Raimat “estrena”
plaça Major amb
una espectacular
font lluminosa

La reforma duta a terme per l’Ajuntament de Lleida ha consistit
en la instal·lació de la xarxa d’abastament d’aigua potable, la
renovació de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d’enllumenat
públic, la col·locació de 35 nous punts de llum per il·luminar
tots els espais i el soterrament i la renovació de les xarxes de
baixa tensió de la companyia elèctrica.
Font espectacular
Així mateix, l’Ajuntament ha construït una rotonda de 40 m2
amb una font amb 12 sortidors en formació de palmera i un
raig central de 12 metres d’alçada. Dotze focus il·luminen la
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Amb l’acte simbòlic de la posada en marxa de la font il·luminada,
es va inaugurar la urbanització de la plaça Major de Raimat.
Una bona quantitat de ciutadans i ciutadanes de Raimat van
seguir en directe l'estrena de la nova plaça Major, que, a més
dels elements ornamentals singulars, ha renovat les xarxes
de clavegueram i enllumenat.

font. També ha construït un nou vial per a vianants de 900 m2
davant de l’església, on s’ha traslladat el monument a la
verema, i ha pavimentat les voreres i els vials.
A més de la renovació dels serveis, també s'ha agençat la
zona verda amb 8 nous jocs infantils, mobiliari urbà (12 papereres i 24 bancs), un sorral i s’ha renovat la pista de petanca.
També s’ha plantat més de 40 arbres i, a la zona verda de la
rotonda, s’hi han plantat 3 grups de 25 rosers. En total, l’espai
verd de la plaça és de 4.258 m2. El pressupost de l’actuació
és de més d’un milió d’euros.

Servei d’Urbanisme
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El barri de la Mariola gaudirà
al final d’aquest any d’una
nova rambla. El nou vial, situat al carrer la Mercè, tindrà
300 metres de llargada i discorrerà entre el carrer Joc de
la Bola i el nou CAP emplaçat
als jardins Primer de Maig. El
pressupost del projecte
d’urbanització és de prop de
2,5 milions d’euros.

La rambla tindrà 2 carrils de
circulació de vehicles per cada sentit i un espai central
per a vianants d’entre 9 i 12
m d’amplada amb carril bici
inclòs. Per regular el trànsit,
s’hi construiran dues rotondes, una de situada al carrer
Pius XII i l’altra, al carrer Ferran el Catòlic. La remodelació
inclou l’obertura de dos nous

La rambla de
la Mercè, un
nou espai de
convivència
a la Mariola

vials d’accés que
enllaçaran Pius XII
i el carrer de la Corunya,
d’una banda, i la rambla i la
plaça Barcelona, de l’altra.
També és prevista la renovació dels serveis d’electricitat,
gas, aigua, sanejament, telecomunicacions i enllumenat.
El projecte de la nova rambla
preveu nou mobiliari urbà (34
bancs i 47 papereres) i més

de 627 arbres i arbustos. Es
manté també el nombre de
places d’aparcament a la zona, que seran redistribuïdes.
L'alcalde de Lleida considera
que la rambla és segurament
l'obra més important del Pla
del barri perquè crea un nou
eix de passeig i convivència,
dóna una nova personalitat
al barri i resol el problema de
la circulació.

