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ESTRENA DEL NOU
PASSEIG, QUE TÉ
ZONES DE GESPA,
ARBRES I HEURA.
© ELENA VALLÉS

Recuperació del marge dret del riu Segre
entre el pont Vell i el de la Universitat
Lleida ha guanyat un gran passeig amb
la recuperació del marge dret del Segre, en el tram entre el pont Vell i el de
la Universitat. L’obra ha permès habilitar un parc per desenvolupar diferents
activitats, amb una superfície de 21.000
m2 i 650 m de longitud, amb camins i

parterres de gespa, on s’han plantat
63 arbres d’espècies caducifòlies, 6.000
unitats d’espècies bulboses i 625 unitats d’heura, que s’enfilaran al mur de
la canalització. A més, s’han sembrat
11.275 m2 de parterres de gespa amb
espècies adaptades a la zona.

Aquesta és la primera actuació d’un
projecte global per restaurar paisatgísticament i ambientalment tot el
marge dret, de les comportes al pont
Nou, i per millorar la qualitat de l’aigüa
del Segre, amb la modificació dels assuts o fent més estret el curs del riu.

Reurbanització de 4
carrers de la Zona Alta
Les obres de reurbanització i millora de l’accessibilitat
dels carrers Vescomte Arnau, Sant Hilari, Ermengol VI
i Tamarit de Llitera, a la Zona Alta, han permès facilitar
l’accés als vianants a tot l’entorn de l’hospital Santa
Maria. L’actuació ha consistit en l’ampliació de les
voreres i la realització de 14 rebaixos. Amb els treballs
de millora de la seguretat viària, durant el 2010 s’han
adaptat més de 800 passos de vianants a la ciutat.

REPRESENTANTS D’ASPID I ASPROS ESTRENEN LES OBRES. © H.S.

Nou passeig al campus de Cappont de 0,5 km
L’entubament de la sèquia de Torres,
al seu pas per la Facultat de Ciències
de l’Educació, ha permès crear un nou
passeig urbà per a vianants de gairebé
3.000 metres quadrats, mig quilòmetre

i 10 metres d’amplada, en el qual s’han
instal·lat una vintena de nous punts de
llum, s’han plantat 33 arbres i s’ha posat nou mobiliari urbà, que són 7 bancs
i 12 cadires.

El paviment del nou passeig és de sauló
i la calçada és limitada per una vorada.
La canalització de la sèquia ha consistit
en la col·locació de 195 metres lineals
de tubs.
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Lleida disposa ja de 33 quilòmetres de carril bici
L’Ajuntament de Lleida acabarà
d’habilitar durant el 2011 un total d’1,2
quilòmetres de nous trams de carril
bici a la ciutat, en concret, a Joc de la
Bola-passeig de Ronda, al Gran Passeig
de Ronda, al camí de Picos i a Lluís
Companys, amb la finalitat d'anar connectant i donar continuïtat als trams
que hi ha actualment.
Durant el 2010 es van construir 3,2
quilòmetres de carril bici nou, amb la
qual cosa la ciutat en disposa en

aquests moments d’un total de 33 km.
Hi ha 29 quilòmetres més en els quals
també es pot anar amb bicicleta, ja
que la normativa permet que es pugui
circular per rambles i passejos, entre
d’altres. A més, Lleida té 580 km de
camins de l’Horta per fer rutes amb
bicicleta tot terreny.
D’altra banda, la Paeria ha editat 3.000
exemplars d’una guia de la bicicleta
titulada “A Lleida, belluga’t amb pedals!”,
que recull els suggeriments d’entitats

com ara el Bicicleta Club de Catalunya
(BACC). Al plànol es poden veure els
carrils bici existents, els projectats,
els itineraris urbans recomanats, les
zones 30 i els punts on hi ha aparcabicis. També hi ha informació dels beneficis d’utilitzar la bicicleta, com iniciarse en el seu ús, la possibilitat de pujar
la bici als transports públics (Ferrocarrils de la Generalitat i les línies
Agrònoms i Polígon del bus urbà), les
rutes de BTT, com també consells per
circular amb seguretat.

Remodelació del carrer Hospitalers de Sant Joan
La remodelació del carrer Hospitalers de Sant
Joan, al tram entre el carrer Vallès i la part
inferior del pont de Corts Catalanes, ha permès
definir els espais de circulació, les zones
d’aparcament (s’hi han habilitat 75 places) i la
construcció de voreres noves, fins ara inexistents. Aquesta actuació de la zona contigua al
parc urbà del cobriment de les vies comprèn
una superfície de 4.193 m2.

LES OBRES HAN PERMÈS HABILITAR 75 PLACES D’APARCAMENT. © H. SIRVENT

Els treballs han inclòs la construcció de voreres
noves, la millora de l’accessibilitat, l’accés al
parc del cobriment i al pont de Corts Catalanes,
la millora de la xarxa de sanejament, drenatge
i subministrament d’aigua potable, la instal·lació
de mobiliari urbà i enllumenat i la plantació de
jardineria i arbrat.

