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El monument de la Seu Vella tindrà d’aquí
a un any un segon accés per ascensor,
que serà situat al vessant nord del turó.
L’elevador connectarà els Pous de Gel
amb el Baluard de Louvigny, salvarà un
desnivell d’uns 17 metres, oferirà una
capacitat per a vuit persones i tindrà vistes
panoràmiques al parc i al Pirineu. Des
de l’ascensor fins al baluard, es construirà
una passera de 8 metres de llargada i

1,80 metres d’amplada. Les obres
d’instal·lació de l’ascensor inclouen
l’execució d’infraestructures a la zona
(xarxes de sanejament, il·luminació, electricitat, aigua potable…). Així mateix, es
disposaran barreres a l’àrea d’aparcament
de Camp de Mart per delimitar la circulació
de vehicles a l’àrea urbanitzada. El pressupost de la nova instal·lació és d’un milió
d’euros.

Hermínia Sirvent

Un ascensor facilitarà
l’accés a la Seu Vella pel
vessant nord

L’equipament estarà instal·lat en aquest indret.

Hermínia Sirvent

Ricard Viñes
tindrà un pàrquing
de 450 places

La nova estructura de la plaça contribuirà a agilitar el trànsit rodat.

El Col·legi d'Arquitectes de
Lleida ha lliurat a la Paeria el
plec de condicions que ha de
regir el concurs públic per a
la renovació de la plaça Ri-

card Viñes. La proposta preveu la construcció d’un pàrquing subterrani de 450 places i la seva explotació, com
també la reurbanitzacio i la

reordenació viària del centre
neuràlgic de la zona alta de
la ciutat, que inclou ampliar
la superfície actual per a vianants en 4.200 m2.

Doctor Fleming en un carrer
preferent per a vianants, a
més d’una limitació de trànsit
al primer tram del carrer Bisbe
Ruano.

La proposta de remodelació
de la plaça planteja dues possibilitats (una rotonda o una
cruïlla semafòrica) com a millor solució per regular el trànsit a la intersecció de Prat de
la Riba, Balmes, Fleming, Rovira Roure i Bisbe Ruano;
també es pensa la possibilitat
de convertir el primer tram de

L'objectiu final de la remodelació és crear un nou i modern
espai públic que afavoreixi la
mobilitat i la seguretat viària
de la zona. El projecte preveu
actualitzar l'enllumenat i el
mobiliari urbà i reurbanitzar
les voreres per fer-les més
amples i confortables per als
ciutadans.

