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Nou espai ciutadà a l’entorn
del Molí de Sant Anastasi

Ho feia per fer salut, per mantenir la
línia, ja que la resta del dia la passo
assegut a una cadira, i em convé una
mica d’exercici. Després d’una dutxa
i d’esmorzar, agafava el cotxe i me
n’anava a treballar (visc a 20 minuts
caminant d’on treballo).
Fa poc he decidit fer un canvi a la meva
vida i ara cada matí vaig a treballar
amb bici.
Estic sorprès! Amb quina rapidesa
arribo a tot arreu, sense cues als
semàfors, sense problemes per
aparcar. M’he posat en forma quasi
sense adonar-me’n, i noto que pedalar
m’activa i em fa bé. A sobre,
segurament a final de mes notaré
l’estalvi de gasolina.
Tot i que reconec que a la ciutat encara
li falta molt per estar preparada per a
la bicicleta -molts cops no em sento
segur-, quant bé li fa! Ajuda que els
cotxes corrin menys, que l’aire sigui

Els treballs a l'entorn del molí
han donat peu a construir
una nova vorera al carrer Impressor Botel que facilita
l’accés a l’avinguda de les
Garrigues. La vorera té prop
d’1,80 m d’amplada i s’han
habilitat diferents gualsrampa amb la finalitat de ferla totalment accessible.
El nou enllumenat instal·lat
permet ampliar el servei a un
tram del carrer. També s’han
col·locat projectors que destaquen visualment l’edifici i
la canalització. L’arbrat plantat són prunus prusardi i
dues oliveres.

més sa i que els carrers siguin més
tranquils i segurs. Aniria molt bé si li
féssim cabuda. T’imagines una Lleida
ciclista? Calen, però, molts canvis: més
carrils bici, una circulació més lenta
dels cotxes, més lleidatans decidits a
agafar la bici..., però de possible, n’és.

La millora integral de la zona
ha permès l’agençament interior de la sèquia de Fontanet i s'han dut a terme uns
murs de contenció
d’escullera. Un tram de la sèquia de 8 metres s’ha entu-
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Jo em llevava
mitja hora abans
cada matí per
anar a fer footing!

El barri de la Bordeta disposa
d’un nou espai ciutadà amb
la inauguració de les obres
de rehabilitació de l’entorn
del Molí de Sant Anastasi,
que han permès la creació
d’un parc amb arbrat i bancs,
la instal·lació de nou mobiliari i enllumenat urbà. El conjunt d’actuacions a l’entorn
d’un dels edificis representatius del patrimoni industrial
de la ciutat abasta 1.400 m2
i ha tingut un pressupost de
278.244,03 euros.

S’ha instal·lat arbrat, mobiliari urbà, fanals i una vorera a Impressor Botel.

bat i ha quedat oculta, actuació que ha permès guanyar
més espai per als vianants.
A la vegada, s’han entubat
uns 50 metres de sèquia.
Nou salt d’aigua
A partir d’ara, els ciutadans
podran contemplar un salt
d'aigua d'uns 3 m d’alçada
en un extrem del canal. A
més, s'han posat dues pas-

Ah! A més, ara ja no em cal llevar-me
cada matí mitja hora abans per anar

sarel·les per sobre de la sèquia, que connecten amb la
zona de l’avinguda de les
Garrigues.
Pel que fa a les instal·lacions, s’ha soterrat la línea
aèria que ara subministra
electricitat a l’edifici del molí
i altres dues línies de mitjana i de baixa tensió i de telefonia que creuen l’avinguda
de les Garrigues.
També s’han col·locat xarxes de drenatge, reg, aigua,
electricitat i la recollida
d’aigües pluvials.

a fer footing...

digues la teva...
Des de l’Agenda21 de Lleida
recollim les opinions de molts
ciutadans que desitgen i aposten

posa't en contacte
agenda 21@paeria.cat
tel. 973 70 04 55
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per una Lleida més sostenible.

Durant l’acte d’inauguració
de les obres, el paer en cap,
Àngel Ros, va destacar que
la millora urbanística ha
creat un espai de convivència i de lleure.

