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Visites
guiades a
l’Arborètum
DIMARTS (17.30 H) I
DISSABTES (11.00 H)
EL JARDÍ ESTÀ PENSAT PER A PÚBLIC EN GENERAL I PER A LA INVESTIGACIÓ. © PAERIA

El dia 9 d’abril comencen les visites
guiades a l’Arborètum Pius Font i
Quer, recinte de 7 hectàrees on es
poden contemplar fins a 16 ambients de biodiversitat. El jardí
botànic compta amb 1.500 arbres
de 225 espècies diferents i 90 arbustos de 300 varietats. L’aigua hi
té un paper destacat i és l’element
natural que vehicula els diversos
paisatges representats.

L’arborètum acollirà visites del
públic general i facilitarà la investigació científica universitària i la
divulgació educativa escolar. És
accessible per a persones amb

Visites al Parc
Científic de Gardeny:
dimecres (17.00 h) i
dissabtes (12.30 h)

mobilitat reduïda i disposarà de
sistemes d’interpretació per a
persones amb limitacions sensorials. Compta amb un edifici per
allotjar les oficines, l’atenció al
públic i els laboratoris, i amb un
umbracle per a pràctiques d’estudiants, visitants i divulgació.
L’arborètum forma part del Parc
Científic de Gardeny, que també
és obert a visites guiades.
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Obert el
termini per a
l’ús del pavelló
Olímpics
LA PISTA
POLIESPORTIVA ES
DIVIDEIX EN 3 ZONES
PER A ÚS ESCOLAR.
© H. SIRVENT

L’Institut Municipal d’Acció Esportiva ha obert el termini
per sol·licitar la utilització del pavelló Olímpics de Lleida. Tot
i que és obert a tota la ciutat, els clubs esportius de Lleida
—especialment els dels barris del Secà i Balàfia— tindran
prioritat en la distribució de les hores d’ús del pavelló. El
pavelló Balàfia-Secà, oficialment anomenat Olímpics de
Lleida, disposa de 4.065,16 m2 i un volum annex que es destina
a rocòdrom. L’equipament té una pista poliesportiva (que

es pot dividir en tres zones per a ús escolar), vestidors,
serveis auxiliars (àrbitres, infermeria, etc.), gimnàs, despatxos
i graderia fixa amb capacitat per a 328 espectadors. A
partir del setembre, el pavelló ja funcionarà al cent per cent
i els clubs podran usar-lo per entrenar-se i disputar-hi els
partits de Lliga (bàsquet, vòlei, handbol i futbol sala), o fins
i tot practicar la gimnàstica artística. A la mateixa parcel·la,
s’hi han habilitat un aparcament de 70 places i nous accessos.

Canvis en la circulació
a l’avinguda Pearson
L’avinguda Pearson, al barri
de Pardinyes, s’ha convertit
en una rambla després de
la seva reforma integral en
el tram comprès entre el
carrer Tarragona i la glorieta de Font i Quer. El vial nou
té 668 m lineals i una superfície de 13.000 m2. L’actuació ha consistit en la construcció i l’enjardinament
d’aquesta rambla central

nova, amb un total de 130
aparcaments, i també s’han
ampliat les voreres i asfaltat les calçades. A més,
l’obra ha inclòs la instal·lació
de 85 punts de llum nous,
la construcció de 46 passos
de vianants, la plantació de
48 arbres nous i la col·locació de mobiliari urbà. Del
costat del riu, s’ha habilitat
un tram de carril bici.

AMB LA RAMBLA LA CIUTAT GUANYA UN ESPAI PER PASSEJAR. © H.S.
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ÉS SITUAT A L’AVINGUDA DE L’ESTUDI GENERAL I TÉ 170 PLACES. © H.S.

Aparcament
gratuït a Cappont
L’aparcament gratuït habilitat per l’Ajuntament de Lleida
a l’avinguda de l’Estudi General ja és operatiu. L’espai,
situat al costat del Campus de Cappont, disposa de 170
places d’aparcament i és accessible pel carrer Pere de
Cabrera. L’actuació ha inclòs també una perllongació de
la vorera fins al carrer Jaume II, l’habilitació de voreres
accessibles i i la millora de l’entrada al pàrquing de la
Universitat de Lleida.

Unitat Ciclista de
la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana disposa des de la primavera
d‘una Unitat Ciclista que circula pels espais naturals
de la ciutat (Parc de la Mitjana, canalització del riu
Segre, cobriment de les vies, etc) a fi d’impulsar
una política de mobilitat responsable, fer pedagogia
del medi ambient i el transport sostenible i donar
més seguretat als ciutadans. La unitat, que farà
les funcions habituals de les patrulles del cos,
permetrà una mobilitat millor per espais de difícil
accés amb vehicles de motor. La creació d’aquesta
unitat, formada inicialment per tres agents (encara
que ampliable en el futur), dóna resposta a un dels
compromisos del Pacte Social per a la Ciutadania,
signat per la Paeria i els sindicats UGT i CC.OO.

