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La renovada plaça Sant Jordi de la
Bordeta guanya en estètica i comoditat
Espai lúdic, espai de descans, espai social, espai estètic, espai de natura. Les
places urbanes no són
només una superfície urbanística pensada per als
vianants: són també els pulmons vitals del barris, indrets
de convivència per als veïns
d’una determinada zona de
la ciutat.

Elena Vallès

L'alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va remarcar en el decurs de la inauguració de la
renovada plaça Sant Jordi
que aquest espai “és el focus
central de la vida dels veïns
del barri de la Bordeta” i va
afegir que aquesta realitat és
la que va portar la Paeria a
descartar l’opció de convertir-la en una rotonda.
Una festa amb animació infantil va acompanyar la inauguració de l’espai públic recentment reformat.

La reforma de la plaça s’ha
executat amb criteris d’utilitat
però també d’estètica. En el
decurs de les obres s’ha
canviat el paviment existent
per un altre de lloses de formigó, s’han instal·lat nous
bancs i papereres i s’ha renovat l’enllumenat amb set
nous fanals dobles.
Al mateix temps, la Paeria
ha canviat la font preexistent

per una font ornamental
construïda amb un bloc natural de pedra granítica de 4
m d’alçada i de 19 tones de
pes. Aquesta peça vol ser
també un recordatori del mo-

nolit que hi havia antigament
a la plaça.
Paral·lelament a aquestes
actuacions, l’Ajuntament ha
plantat més arbres i s’ha mi-

S’ha canviat el paviment, s’ha millorat
l’accessibilitat, s’ha plantat arbrat i s’ha
col·locat nou mobiliari urbà i enllumenat

llorat l’accessibilitat de l’espai
rebaixant els passos de vianants.
L’actuació forma part del Projecte de renovació i millora
d’espais lliures dins de la ciutat de Lleida i s’ha efectuat
a la part vella de la plaça
Sant Jordi, al triangle comprès entre l’Av. Artesa, Ignasi
Bastús i Antoni Solé.
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Campanya de
repintat de la
senyalització
horitzontal
Hermínia Sirvent
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Es pinten els passos de vianants, lineals, estops i parades de bus i taxi.

L’inici de la tardor marcarà l’acabament de la campanya
estiuenca de repintat de la senyalització horitzontal dels carrers
de la ciutat, campanya que va començar el mes de juliol i que
enguany té un pressupost de 240.000 euros.
L’empresa adjudicatària de la concessió del manteniment,
Decovial, és l’encarregada de pintar tots els elements que
configuren la senyalització horitzontal dels vials de la ciutat:
passos de vianants, lineals, estops i cedeixi el pas, parades
de bus i taxis, i resta d’elements pintats a la calçada.

Els treballs de repintat dels vials de la ciutat s’executen sempre
de nit, de les 22 hores a les 8 del matí aproximadament, que
és quan es registra menys volum de trànsit i per tant quan es
molesta un menor nombre de conductors. Els operaris encarregats es divideixen en dues o tres brigades per treballar a
més velocitat, ja que la campanya finalitza amb l’arribada del
mal temps.
Les campanyes de renovació de la pintura horitzontal són de
dos tipus: cada any es pinten els eixos principals de la ciutat
i del centre urbà, mentre que els barris —que no suporten una
quantitat de vehicles tan elevada— es pinten cada dos anys.
Enguany s’ha pintat ja el barri de Balàfia i el centre de la ciutat,
i depenent de la climatologia es repassaran també la zona del
Camp d’Esports (carrers Ferran el Catòlic, Joc de la Bola i
Onze de Setembre).
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Nova zona verda i
d’aparcaments a
Rovira Roure
La reestructuració de l’espai
públic situat entre l’avinguda
Rovira Roure i el carrer Onze
de Setembre avança a bon
ritme i és previst que finalitzi
al començament de l’any vinent. El projecte municipal té
la finalitat de reordenar un
terreny que fins ara s’utilitzava
com a aparcament provisional
i dotar-lo dels serveis necessaris.
Els treballs executats per
l'empresa adjudicatària Urbaser SA tenen un pressupost
d’execució de 136.000 euros
i són destinats a crear una
nova zona verda i a habilitar

places d’aparcament. Les
obres consisteixen a renovar
els paviments i ordenar el
trànsit de vehicles i vianants.
Es crea un carrer de 22 m
d’amplada mitjana, amb una
vorera de 4 m d’amplada al
costat dels habitatges, adaptada a la normativa sobre accessibilitat. La calçada tindrà
35 places d’aparcament en
bateria i en línia, a més d’un
carril de circumval·lació per
facilitar l’entrada i la sortida
de l’aparcament.
D’altra banda, els treballs de
l’espai públic inclouen també

El projecte preveu ampliar la zona verda i habilitar 35 places d’aparcament.

l’ampliació de la zona verda
amb la plantació de 17 arbres
de tipus prunus cerasifera a
la vorera de 4 m d’amplada i
de 16 arbres més a la zona
verda, on també hi aniran
unes 2.600 plantes tapissants. L’obra inclou l’anive-

llament i la compactació del
terreny, l’ampliació de la xarxa
de clavegueram i la col·locació de nous embornals. També es farà un sistema de reg
a la zona enjardinada i una
xarxa de drenatge, i s’hi collocaran papereres.

L’ascensor de
l’Escorxador ja
presta servei
La imatge d’un ascensor que
comunica barris situats a diferent nivell ja no pertany només
al paisatge de Lisboa. Aquest
estiu ha entrat en funcionament l’ascensor que comunica la plaça de l’Escorxador
amb els carrers Doctor Combelles i Maragall, amb capacitat per a 8 persones i que
supera un desnivell de 8 m.
La instal·lació de l’ascensor,
juntament amb la renovació
de les escales d’accés al carrer Maragall, forma part del
compromís urbanístic de
Construcciones Anfero SL,
que ha construït un edifici de
49 habitatges a la plaça de
l’Escorxador.

L’elevador disposa d’un rellotge que programa l’horari de
funcionament, que va de 8 a
22 h durant tota la setmana.
Aquest no és l’únic elevador
que funciona ja a la ciutat per
salvar desnivells urbans. A
l’ascensor de la Seu Vella
s’afegeix l’elevador públic que
la Paeria va posar en marxa
el passat juliol al carrer Paer
Rufes per facilitar l'accés a la
zona del Canyeret i dels Jutjats des de l'Eix Comercial.
D’altra banda, han començat
les obres del nou ascensor
situat al vessant nord del turó
de la Seu Vella, que connectarà els Pous de Gel amb el
baluard de Louvigny.

L’elevador comunica la plaça de l’Escorxador amb Doctor Combelles i Maragall.
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