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L’avinguda Doctor Fleming disposarà d’espais
més còmodes i accessibles per als ciutadans
Gràcies a les peticions de
diferents comunitats de
veïns, a principis d’estiu
s’iniciarà la renovació de
l’avinguda Doctor Fleming,
entre el passeig de Ronda i
el carrer de l’Alcalde Pujol,
que se centrarà en els
números senars –a la part
on hi ha els blocs de pisos–
i permetrà ampliar la vorera,
plantar més arbres, instal·lar
enllumenat nou i mobiliari
urbà. Aquesta actuació
complementarà la remodelació que s’està fent a tot el
Passeig de Ronda.
En aquest tram de Doctor
Fleming s’ampliarà fins a 5,5
metres la vorera més propera als blocs d’habitatges
i comerços, i també es preveu la plantació d’una trentena d’arbres nous, la renovació de tot l’enllumenat i la
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EL TRAM QUE ES REFORMARÀ VA DEL GRAN PASSEIG DE RONDA AL CARRER ALCALDE PUJOL. © J. M. CAZARES

col·locació de mobiliari urbà
nou, alhora que es canviarà
el sistema d’aparcament de

bateria a filera per tal de
guanyar espai per als vianants. D’aquesta manera, es

configurarà un passeig més
còmode i accessible per a
les persones.
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Pisos als
Magraners
amb eficiència
energètica
ELS PISOS
FUNCIONEN AMB
CALDERA DE
BIOMASSA. © H. S.

Els Magraners disposa de 55 pisos nous
de protecció pública de règim general,
situats entre els carrers García Lorca
i Antonio Guix Ribelles. Els habitatges
tenen la màxima qualificació d’eficiència
energètica, ja que l’edifici funciona amb
caldera de biomassa que garanteix que
la calefacció i l’aigua calenta funcionin
amb energia renovable. Les persones
interessades en els habitatges han
d’estar inscrites en el registre de sollicitants de l’Oficina Local d’Habitatge
de l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

La construcció d’aquesta promoció de
pisos, que tenen unes superfícies que
van des dels 40 als 100 m2, també inclou
aparcaments i trasters. Els habitatges
tenen 1, 2, 3 o 4 habitacions i, en funció
de la tipologia, un o dos banys.

A més de la construcció d’aquests 55
pisos, s’estan executant més promocions d'habitatges de protecció oficial
al barri dels Magraners que sumen prop
de 300 pisos, preferentment destinats
a joves.

Els interessats han
d’estar inscrits
en el registre de
sol·licitants de l’EMU

Així, l’Obra Social de “la Caixa” ha finalitzat un total de 50 habitatges a la
zona de l’antic camp de futbol del barri
i la cooperativa Llar Jove està construint a la zona d’expansió del SUR-12
una promoció de 188 pisos.
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Servei d’espais
lúdics i de
salut per a la
gent gran
APARELLS
ESPORTIUS PER
PROMOURE
L’ACTIVITAT FÍSICA.
© H. SIRVENT

Lleida disposa de tres circuits d’exercicis esportius
adreçats a la gent gran que es troben situats al
davant del centre cívic del Secà de Sant Pere, a la
plaça de Sant Jordi de la Bordeta i als Jardins d’Ernest
Lluch de l’avinguda de l’Alcalde Areny. Aquests espais
lúdics i de salut se sumen als 33 aparells esportius
instal·lats a la canalització, la Mitjana i el parc nord
del turó de la Seu Vella. Tot i que es tracta d’equipa-

ments que dediquen una especial atenció a la gent
gran, estan adreçats a tota la població, des dels més
petits fins a persones amb mobilitat reduïda. L’espai
lúdic i de salut més nou és situat al davant del centre
cívic del Secà. Es tracta d’un circuit d’exercicis dissenyat per treballar les principals parts del cos amb
l’objectiu de promoure l’activitat física i els hàbits
saludables entre la gent gran.

Temps d’espera a l’OMAC
inferiors als 2,5 minuts

L’OMAC VA ATENDRE EL 2010 UNA MITJANA DE 6.872 PERSONES AL MES. © PAERIA

L’Oficina d’Atenció Municipal
Ciutadana (OMAC) va reduir
durant l’any 2010 la mitjana
d’espera dels usuaris fins al
2,44 minuts, enfront als 2,52
del 2009 i als 6,32 del 2008,
segons la Memòria de l’OMAC
2010. L’any anterior es van
atendre 6.872 persones al
mes. La memòria també palesa

l’ascens continu de les gestions fetes en línia (27.055 en total) mentre que l’atenció
telefònica (112.847) disminueix
respecte al 2009. S’observa
un augment de l’ús del canal
d’avisos, suggeriments i informacions. El 2010 es van fer
3.028 usos, mentre que el 2009
se’n van comptabilitzar 2.969.

