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Voreres millors
i nous passos
de vianants
REFORMA A MESTRE
TONET I PAS
ELEVAT A LA PLAçA
DEL TREBALL
EL CARRER MESTRE TONET S’HA REFORMAT I ARA ÉS DE SENTIT ÚNIC. © PAERIA

Les actuacions a la via pública a la Mariola per
millorar l’accessibilitat dels vianants han permès
construir 34 rebaixos a diferents passos de vianants, amb els quals s’ha aconseguit que pràcticament tots els guals del barri siguin adaptats. A
més, s’han dut a terme millores en una quinzena
de voreres que estaven malmeses. També a la
Mariola, l’Ajuntament de Lleida ha finalitzat les
obres de reurbanització del carrer Mestre Tonet,
que ha passat a ser de sentit únic, en direcció

d’Henry Dunant cap a Rossinyol. L’actuació ha
consistit a ampliar i fer accessibles les voreres,
crear una nova zona d’aparcament amb 12 places
i habilitar tres passos de vianants nous.
D’altra banda, la Paeria ha construït un nou pas
elevat a la plaça del Treball. L’actuació s’emmarca
dins del projecte de millora de la seguretat viària
de Lleida, que ha inclòs la construcció d’uns 800
rebaixos a diferents barris de la ciutat.
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Continua l’alineació
de Balmes

LA PAERIA ADEQUARÀ 50 HORTS FAMILIARS. © AJUNTAMENT

Horts lúdics i
educatius a Rufea
L’alineació i ampliació de l’avinguda Balmes continua
a bon ritme amb l’enderroc de quatre edificis
corresponents als números 15, 17 i 19 d’aquest vial
i el número 2 de Torres de Sanui. Les tasques
d’enderroc es perllongaran durant el mes de febrer
i —per primer vegada a Lleida— incorporen un
innovador sistema de protecció consistent a situar,
utilitzant una gran grua, una enorme pantalla que
evita que la runa caigui a la via pública. Aquesta
actuació, a la qual seguirà la urbanització i ampliació
de la vorera, servirà per guanyar espai públic entre
la plaça Ricard Viñes i la plaça Pau Casals.

La partida de Rufea ha estat la zona escollida per
l’Ajuntament per adequar-hi 50 horts familiars
que, a més del vessant productiu, estan ideats per
tenir una funció social, lúdica i formativa. Situats
en una parcel·la municipal de 2 ha, els horts —que
seran llogats als usuaris que compleixin uns requisits determinats— serviran per sensibilitzar els
ciutadans sobre la importància de l’Horta de Lleida
i dels sistemes de producció respectuosos amb
el medi ambient. L’experiència, duta a terme amb
la Fundació Lleida 21, dóna resposta al compromís
inclòs en el Pacte Social per a la Ciutadania i forma
part del projecte europeu AGRIRPOXI.

