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Reforma del campanar de la Seu Vella

• Obres per fer la neteja integral de tota la façana i restaurar els elements esculturals
Els treballs van a càrrec del Ministeri de Cultura i tenen un pressupost
de prop de 723.000 euros. D’altra
banda, el Consorci del Turó de la Seu
Vella proposarà a l’Estat que completi
l’actuació del campanar amb la recuperació de les campanes i converteixi
en visitable la terrassa on són situades, la qual cosa es podria dur a terme

El Consorci del Turó
proposarà a l’Estat que
inclogui la recuperació
de les campanes
El campanar ha quedat totalment cobert per una bastida. © CTSVL Antoni Benavente

Les obres del campanar de la Seu
Vella consisteixen en la col•locació
d’una gran bastida per fer la restauració de la façana de la torre principal
amb l’objectiu de consolidar els murs i
restituir tots els elements per garantir-
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ne la seguretat. Així mateix, es farà una
neteja integral de tota la façana a més
de la restauració dels elements esculturals i la regeneració de tot l’enllosat
i, per tant, l’aïllament de les terrasses
per evitar humitats.

amb els 277.000 euros de diferència
entre el pressupost base de licitació i
la quantitat de l’adjudicació final.
En els darrers anys el Consorci del
Turó de la Seu Vella ha destinat gairebé sis milions d’euros a millorar tot el
conjunt monumental. •••
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Millores d’accessibilitat a les escoles
de la Mitjana i Sant Josep de Calassanç
• Les obres als dos centres s’inclouen dins del projecte Entorns Escolars Segurs

En aquest sentit, s’ha construït un
pas elevat nou al carrer Pau Claris per
millorar l’accés a l’escola Sant Josep
de Calassanç i amb l’objectiu que els
vehicles redueixin la velocitat per millorar la seguretat dels vianants.

carrer Pau Claris amb el carrer Alcalde
Porqueres, la creació de zona 30 entre
els carrers Pau Claris, Humbert Torres
i Alfred Perenya, l’ampliació de la vorera del carrer Comtessa Elvira, reparacions del paviment i la col•locació
d’estacionament de motos entre el carrer Alfred Perenya amb Humbert Torres i la reordenació de l’aparcament
de vehicles d’aquest carrer. Pròximament, es col·locaran bandes reductores al carrer Humbert Torres, a l’altura
del carrer Pau Claris.

L’actuació implementa d’altres que
ja s’han dut a terme a la zona en el
marc del projecte Entorns Escolars
Segurs, com ara la construcció de toperes al pas de vianants que hi ha al

Obres a la Mitjana
A l’entorn de l’illa educativa de la
Mitjana es continua desenvolupant
el projecte d’Entorns Escolars Segurs,
amb la construcció de quatre re-

L’Ajuntament de Lleida està duent
a terme millores a l’entorn del col•legi
Sant Josep de Calassanç i a l’illa educativa de la Mitjana per garantir la
seguretat dels infants a l’entrada i la
sortida del centre.

Nou pas elevat al carrer Euskadi. © Urbanisme

baixos de vianants a la cruïlla del carrer Euskadi amb Vicenç Ximenis, tres
rebaixos de vianants al carrer Xavier
Puig i Andreu i quatre rebaixos en el
tram de carril bici que va des del carrer
Euskadi fins a l’altura de Joan Baptista
Xuriguera. •••

Tancament de la farinera La Meta

• L’espai es dedicarà a usos comercials, terciaris o d’equipaments i també a habitatges
L’edifici de La Meta, un espai modernista de l’arquitecte
Morera i Gatell que data del 1915, es dedicarà a usos
comercials, terciaris o d’equipament, tot i que s’han de
conservar les façanes davantera i posterior, ja que estan
catalogades pel seu interès arquitectònic i històric.
Per la seva banda, és previst que en aquesta zona es
construeixin uns 169 habitatges, que se situaran a la part
posterior, que dóna a les vies i a Comtes d’Urgell, i, a més,
es preservaran les voltes de l’edifici dels Docs.
El Pla de Millora Urbana de l’Estació, al qual pertany aquesta actuació, abasta una superfície de 14 hectàrees. •••

Imatge virtual del pla d’urbanització de l’entorn de l’estació. © Urbanisme

• L’espai acollirà la seu de la Federació Catalana de Piragüisme i dels clubs de Lleida
Les obres del nou Centre de Piragüisme de Lleida Saül Craviotto avancen a
bon ritme i es preveu que estiguin enllestides a la primavera. A hores d’ara,
s’ha construït l’estructura i el mur de
contenció de l’hangar 2 i la connexió
d’aquest edifici a la instal•lació principal ja té la rampa acabada. A més, ja
s’ha començat a pujar l’estructura de
l’hangar 1.

L’alcalde i Craviotto visiten el centre. © H.S.

Esports

El centre de piragüistes, per a la primavera
El nou equipament, que té un termini d’execució de 7 mesos, és finançat
per la Paeria, que aporta 390.000
euros, i la Generalitat, que n’aporta
300.000 més. El Centre de Piragüisme de Lleida, que ret homenatge al
palista Saül Craviotto, és a l’avinguda
Pearson. L’espai acollirà la seu de la Federació Catalana de Piragüisme i dels
clubs de la ciutat. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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L’Ajuntament aprova l’ordenança
reguladora dels establiments públics
• Per ser més estrictes en el control dels sorolls, el fum o les molèsties al veïnat

Nou horari de tancament per a les terrasses. © Hermínia Sirvent

La comissió d’Urbanisme,
Medi Ambient, Mobilitat
i Territori de la Paeria ha
aprovat la modificació de
l’ordenança
reguladora
dels locals públics, amb la
qual es pretén ser més estrictes amb aquest tipus
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d’establiment,
especialment pel que fa a sorolls,
fum o molèsties al veïnat.
La Paeria prohibeix expressament el desenvolupament de bars, pubs i
prostíbuls en habitatges a

La Paeria • Ajuntament de Lleida

tota la ciutat. Això se suma
a la regulació que ja es va
introduir en l’ordenança del
Centre Històric, en la qual
es prohibeixen aquestes
activitats en aquest barri
per motius de seguretat i
d’habitabilitat i s’estableix
un règim sancionador.

podran obrir bars musicals,
discoteques o sales de concerts. Tot i això, l’obertura
d’aquests establiments (els
restaurants ja eren permesos) només es podrà fer
en edificis de menys de 40
anys, en locals grans i amb
façana superior a 4 metres.

S’han estimat diferents
al·legacions presentades
per la Federació d’Hostaleria de Lleida. Així, hi ha
l’obligatorietat dels establiments de degustació i
petits locutoris que tinguin
dos serveis higiènics. El
Centre Històric podrà acollir activitats com bars, restaurants-bars i salons per a
banquets i, en canvi, no s’hi

Quant a les terrasses, de
dilluns a dijous han de tancar com a màxim a la mitjanit, i divendres, dissabtes
i vigílies de festius poden
obrir fins a les 1.30 h. Les
terrasses que siguin en places i zones preferents per a
vianants tancaran d’acord
amb el que correspongui a
l’establiment del qual formen part (les 2.30 h). •••
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Millores a diferents carrers i places
• Incloses en la campanya de manteniment dels vials i els espais públics de la ciutat
En el marc de la campanya de manteniment de
la via pública, la Paeria ha
dut a terme durant els darrers mesos del 2012 la reparació del ferm d’un tram
de l’avinguda Onze de Setembre i l’arranjament dels
carrers Antoni Vilaplana i
Grallera de Llívia, Concòrdia
al Secà de Sant Pere, Corda
de Gardeny a la Mariola i Arquitecte Bergós i Arquitecte Porqueres a Vilamontcada. A més, s’han fet millores
a la plaça Josep Pinyol de
Pardinyes.
L’Ajuntament de Lleida
ha dut a terme les tasques
de reparació del ferm de
l’avinguda Onze de Setembre, que estava en mal
estat, en un tram de 160 m
de llargada per 4 d’amplada
(sentit pavelló Onze de Setembre) i dos trams de 52
m de llargada en total i 4
d’amplada (sentit rotonda
de l’avinguda Alcalde Rovira Roure).
Obres a Llívia
D’altra banda, també dins
de la campanya de manteniment de la via pública,
s’han reparat les calçades
amb aglomerat als carrers
Antoni Vilaplana i Grallera
de Llívia i s’ha pintat tota la
senyalització horitzontal.

ni Vilaplana, Coma de Santa
Fe i Dipòsits.
La Paeria ha inclòs en les
inversions per a l’any 2013
l’arranjament del carrer
Mostain de Llívia.
L’Ajuntament de Lleida
també ha fet actuacions al
Secà de Sant Pere, en concret al carrer Concòrdia, i a
la Mariola, al carrer Corda
de Gardeny, en els quals
s’han dut a terme millores
de la calçada.
D’altra banda, s’ha reurbanitzat el carrer Arquitecte Bergós al barri de
Vilamontcada, on s’han arranjat les voreres amb un
paviment de formigó de
color vermell. També s’han
plantat arbres nous, s’ha

Tasques de reparació del ferm de l’avinguda Onze de Setembre. © H.S.

instal•lat una xarxa de reg i
un drenatge nous i s’ha millorat l’enllumenat. A més,
l’actuació ha inclòs la millo-

Obres d’arranjament
de calçades i
voreres a Llívia i
a Vilamontcada

Millora dels carrers Antoni Vilaplana i Grallera de Llívia. © Paeria

Cal destacar que, a més
de la millora d’aquests dos
carrers, recentment a Llívia
s’ha repintat tota la senyalització horitzontal del barri
i s’ha pintat un pas de vianants nou i s’han col•locat
bandes rugoses al carrer
Gran i al carrer Grealó.
També darrerament s’han
fet arranjaments a les voreres dels carrers Gran, Anto-

La plaça Josep Pinyol de Pardinyes estrena jocs infantils. © Paeria

ra de les rampes d’accés al
carrer Arquitecte Bergós i
Arquitecte Florensa.
A Vilamontcada, també
s’han reparat les voreres
–que tenen una amplada
de 2,5 m i una longitud de
209 i 152 m– del carrer Arquitecte Porqueres amb un
paviment de formigó de
color vermell, s’ha instal•lat
una xarxa de reg nova, drenatge nou i s’han plantat
arbres nous. L’actuació ha
inclòs la millora de la rampa
d’accés al vial.
Plaça a Pardinyes
Finalment, la Paeria ha
fet millores a la plaça Josep Pinyol de Pardinyes,
que han consistit en la
instal•lació d’un conjunt de
joc infantil nou –amb tres
torres, tobogan i gronxador– per a nens i nenes de
3 a 12 anys, l’arranjament
del paviment de tot l’espai
públic amb sauló i la millora
del drenatge de la zona per
evitar la formació de tolls.
L’Ajuntament de Lleida,
per mitjà del Pla de Manteniment de la Via Pública, va
destinar l’any 2012 un total
de 636.000 euros a la conservació dels carrers i els espais públics de la ciutat. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Nou dipòsit d’aigua per abastir la ciutat
• La nova infraestructura de Pinyana permet multiplicar per cinc la reserva actual
La Mancomunitat de Pinyana ha
posat en servei el nou gran dipòsit
d’aigua potable que abastirà la ciutat
de Lleida els pròxims 50 anys. Aquesta
instal•lació disposa d’una capacitat de
75.000 m3, l’equivalent al consum de

tres dies a la ciutat, i permetrà multiplicar per cinc la reserva actual.
Aquesta obra forma part de la segona fase de l’abastament a la Mancomunitat de Pinyana, que ha permès

ampliar la zona abastada a 10 municipis més i completar les instal•lacions
que quedaven pendents en els municipis de la primera fase, en la qual s’hi
van incorporar Lleida i sis poblacions
més.
Dins d’aquesta segona fase, una
de les obres més importants ha estat
la construcció d’aquest gran dipòsit, que ocupa una superfície d’1,6
hectàrees i és situat en un recinte de
més de tres hectàrees al terme municipal d’Alpicat. La instal•lació disposa
d’equips amb una tecnologia molt
avançada; sistemes de cloració, telecontrol, automatismes, sistemes de
regulació, etc.

Visita del paer en cap, Àngel Ros, i la directora d’Acuaebro, Aránzazu Vallejo, al dipòsit. © H.S.
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A més d’aquest dipòsit, el mes
d’agost es va posar en marxa també el
nou dipòsit de capçalera de 10.000 m3,
que dóna servei a tota la Mancomunitat i que és situat a Castillonroi, aigües
avall de la presa de Santa Anna. •••

