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LA PLAÇA PARE
SANAHUJA SERÀ
REMODELADA
ÍNTEGRAMENT. © S.C.

Reforma de la plaça del Pare Sanahuja i
millores al barri de l’Avinguda del Segre
En el marc del Pla de Barris Portal
de la Magdalena-Noguerola, es
duran a terme les obres per reformar la plaça del Pare Sanahuja,
reurbanitzar el carrer del Riu,
crear una nova plaça a la cruïlla
entre els carrers Maria Sauret i
General Brito i una placeta a la

intersecció de l’avinguda del Segre i General Brito. L’actuació,
que té un pressupost de 600.000
euros, pretén crear un eix per
als vianants més segur i accessible, a l’estil de les remodelacions
dels carrers del Nord, Comerç,
Alcalde Fuster i Vila Antònia.

La reurbanització de la plaça Sanahuja, la més gran, amb una superfície
de 1.324 m2, té l’objectiu de pacificar
el trànsit amb la creació d’una zona
que sigui prioritària per als vianants,
on es col·locarà mobiliari urbà, enllumenat nou i es redefiniran els espais
verds existents.

Tret de sortida al nou Pla d’Ordenació Urbanística
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que
comença a preparar-se i que ha d’entrar en vigor a
partir del 2015, anirà encaminat a optimitzar el sòl
previst perquè s’ajusti a la demanda i a potenciar
l’habitatge protegit i els usos comercials, especialment
en el marc del teixit urbà, i no en sectors aïllats, com
es troba en el planejament actual. També es prioritzarà
la rehabilitació dels barris històrics, a més de la qualitat
i la regeneració urbana. Paral·lelament, es posarà en
marxa un procés de participació ciutadana, en el qual
es calcula que hi participaran de manera directa en
aquesta primera fase més de 300 persones representatives dels sectors professionals, associacions ciutadanes i cíviques, a través de tallers i taules participatives, i d’un consell assessor urbanístic amb quinze
representants de la societat civil de reconegut prestigi.
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L’entorn de
37 escoles de
la ciutat serà
més segur

UNA ACTIVITAT
D’EDUCACIÓ VIAL PER
ALS ESCOLARS DE LA
CIUTAT. © H. SIRVENT

La Paeria està elaborant un pla per fer
els entorns de 37 escoles de la ciutat
més segurs i promoure l’accés de pares, mares i alumnat en transport
públic, a peu o amb bicicleta. L’objectiu
és millorar la seguretat vial i afavorir
una mobilitat més sostenible al voltant
dels centres escolars a partir de

l’anàlisi de la situació actual, tenint en
compte la tipologia del carrer, les mesures de protecció que existeixen, la
senyalització, el mobiliari urbà, el transport públic, etc. A hores d’ara, la Paeria
està fent el treball de recollida d’informació de l’estat actual i ja s’han iniciat
contactes amb els diferents col·legis.

Algunes de les actuacions que es faran
al voltant dels col·legis seran la limitació
de la velocitat a 30 km/h, la millora de
les connexions del carril bici, la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes dins
dels centres, la millora de la senyalització i la modificació de les parades de
bus, entre altres.

El barri de Pardinyes tindrà el 94%
del passos de vianants accessibles
El 94% dels passos de vianants de Pardinyes seran totalment accessibles per a
persones amb mobilitat reduïda, després dels 46 rebaixos nous que l’Ajuntament
hi està duent a terme. El barri disposa de 468 guals als
passos de vianants, dels
quals ja se n’hauran adaptat,
amb l’actuació que s’està
duent ara, un total de 438.

els últims anys s’han fet més
de 1.300 actuacions per fer
accessibles els passos de
vianants, amb projectes tan
importants com la reforma
de tot el passeig de Ronda,
l’avinguda Tortosa, l’avinguda
Pearson, Vila-rodona, els carrers de l’entorn de l’Hospital
Santa Maria, República del
Paraguai i un tram de l’avinguda Doctor Fleming.

Pel que fa a la radiografia de
la resta de barris de la ciutat,
cal assenyalar que Cappont,
la Bordeta o la Mariola es
troben al 99%, mentre que
Balàfia, Instituts-Escorxador, Clot i la Zona Alta estan entre el 90 i el 96%. En

A més, dins dels projectes
del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local, es va abordar un projecte global per construir o
millorar un total de 750 guals
o rebaixos de voreres a tots
els barris de la ciutat.

OBRES DE MILLORA AL CAMÍ DE CORBINS AMB SANT JERONI. © H. SIRVENT
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EL TRAM DE CARRER HA
GUANYAT UNA VORERA
NOVA. © URBANISME

El carrer Darrera de Sant Martí guanya
més voreres i espai per als vianants
Les obres d’ampliació de les voreres del carrer Darrera Sant
Martí, en el tram comprès entre
l’edifici de l’Orfeó Lleidatà i la nova
urbanització del parc de Santa
Cecília, permeten donar prioritat
als vianants i millorar l’accessibilitat al vial en general i al centre educatiu en particular. Els
treballs formen part de l’execució

del Pla de Barris del Centre Històric.
En total s’han afegit 171 metres
quadrats de paviment de panot,
que suposen 50 m de longitud. La
vorera de la banda de l’Orfeó és
a partir d’ara de 3,35 m d'amplada
i s’estreny fins a 2 m d'amplada
en arribar al parc de Santa Cecília.

La vorera del costat del turó de
la Seu Vella s’ha refet en un tram
de 20 m de longitud amb una amplada d’1 m. La resta de vorera,
que no existia, s’ha fet nova amb
una amplada d’1,90 m fins a arribar al parc de Santa Cecilia. A
més, dins d’aquesta actuació
s’han millorat les condicions lumíniques de la zona.
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LA PAERIA IMPULSA EL
TRANSPORT PÚBLIC AMB
EL PROGRAMA “PUJA AL
BUS”. © H. SIRVENT

El nou Pla de Mobilitat Urbana proposa més
transport públic i carrers per a vianants
L’Ajuntament de Lleida ha obert
un procés de participació ciutadana, a través de la pàgina web
http://www.paeria.es/plamobilit
aturbana, perquè tothom hi pugui
aportar les seves idees o suggeriments per dur a terme les 68
propostes d’actuació del Pla de

Mobilitat Urbana de Lleida elaborades per tècnics en mobilitat, o
incorporar-ne de noves.
El Pla de Mobilitat Urbana de Lleida persegueix reduir l’ús del
transport en vehicle privat, que
ara suposa un 44,8% dels des-

plaçaments, en sis punts, i passar
a un 38,8% del total dels desplaçaments l’any 2017. Això suposaria augmentar el transport
públic (un 3,9%) i la mobilitat a
peu i amb bicicleta (que passaria
del 45,6 al 47,7%). El pla té una
vigència de 6 anys.

Escala per accedir al pont de Príncep de Viana
En el marc de les obres
d’ampliació i condicionament de la plaça de l’Estació que està duent a
terme Adif, a petició de
l'Ajuntament de Lleida
s’ha construït una escala
d’accés que permet accedir des del carrer Lluís
Roca fins al pont de Príncep de Viana i la zona de
l’estació. D’aquesta manera, s’evita que els vianants hagin de passar
per la rampa d’accés dels
vehicles i es millora l’ac-

cessibilitat a ambdós
vials. Paral·lelament, l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
ha finalitzat l’actuació a
la plaça de l’Estació, amb
la qual cosa s’ha acabat
la urbanització de la zona
per guanyar espai per als
vianants. A més, també
s’ha instal·lat una marquesina de 12 metres de
longitud a la parada de
taxis, amb una estructura
metàl·lica i tancaments
de vidres.

L’ESCALA SITUADA AL CARRER LLUÍS ROCA. © H. SIRVENT
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Arrenca la
segona fase del
Mercat del Pla

EL MERCAT TINDRÀ DEU PARADES DE PRODUCTES AUTÒCTONS. © H. SIRVENT

La Paeria ha adjudicat a l’empresa
Damarim, SL la segona fase del
Mercat del Pla amb un import de
368.043,94 ¤. L’actuació consisteix bàsicament en l’adequació de
l’interior de l’equipament amb 10
parades de venda de productes
agroalimentaris lleidatans amb

denominació d’origen i un barrestaurant per a l’elaboració
d’especialitats culinàries relacionades amb els productes
autòctons. L’equipament serà accessible per a tothom i tindrà
entrada pel carrer Sant Martí i
per la plaça dels Gramàtics.

A més, el projecte tindrà en
compte l’estalvi energètic amb la
instal·lació de plaques solars a la
coberta, climatització zonal i la
potenciació de la il·luminació natural. S’ha d’adjudicar un complement d’aquesta segona fase per
un import de 200.000 euros.

Més de 100 alumnes a la Casa dels Oficis de l’IMO
El projecte “Lleida Forma
i Ocupa”, de la Casa dels
Oficis de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), ha
aplegat aquest curs 109
alumnes. Els joves han
après un ofici en les especialitats d’auxiliar de
gestió documental i atenció telefònica, tècnic en
sistemes microinformàtics, instal·lador d’elements de fusteria, paleta,
pintura, soldadura i jardineria. A banda de la formació pràctica, l’alumnat
de la Casa dels Oficis as-

sisteix a classes de formació teòrica complementària.
“Lleida Forma i Ocupa” és
un projecte de formació
i inserció d’un any de durada, que s’adreça als joves de 16 a 24 anys. Durant els sis primers
mesos de contracte els
alumnes tenen una beca
i a partir del setè mes
disposen d’un contracte
de treball en formació i
perceben el 75% del salari
mínim interprofessional.

