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Més seguretat a l’entorn dels col·legis
Pràctiques II i Sant Josep de Calassanç
• Instal·lació de bandes rugoses per tal que els vehicles reduexin la seva velocitat
L’actuació beneficia també
els usuaris dels hospitals
Arnau i Santa Maria
de Calassanç, Pràctiques II i Guindàvols, com també dels centres sanitaris
de l’Arnau i el Santa Maria.

Bandes rugoses a Humbert Torres. © H. S.

La Paeria ha instal•lat bandes rugoses al carrer Humbert Torres i a
l’avinguda Onze de Setembre per tal
que els vehicles redueixin la seva velocitat i es pugui garantir la seguretat
dels infants a l’entrada i a la sortida
dels centres escolars del Sant Josep

Les bandes rugoses al carrer Humbert Torres se sumen a la construcció
d’un nou pas elevat al carrer Pau Claris
per garantir la seguretat dels infants a
l’entrada i la sortida del col•legi Sant
Josep de Calassanç.
Programa global d’actuacions
Aquestes actuacions implementen
d’altres que ja s’han dut a terme a la
zona en el marc del projecte Entorns
Escolars Segurs, com ara la construc-

ció de toperes al pas de vianants
que hi ha al carrer Pau Claris amb el
carrer Alcalde Porqueres, la creació
de zona 30 entre els carrers Pau Claris, Humbert Torres i Alfred Perenya
o l’ampliació de la vorera del carrer
Comtessa Elvira.
També s’han dut a terme reparacions del paviment, 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.
Així mateix, l’Ajuntament de Lleida
també ha instal•lat bandes reductores
a l’avinguda Onze de Setembre, concretament a l’altura del carrer Eugeni
d’Ors, igualment per garantir la seguretat dels vianants que circulen per la
zona. •••

La pista de gel tornarà l’hivern vinent

• Les instal·lacions han acollit 11.625 patinadors del 30 de novembre al 20 de gener
La pista de gel de Lleida tornarà a instal·lar-se
l’hivern que ve a la plaça
de Sant Joan davant l’èxit
d’usuaris. Des del passat 30
de novembre i fins al 20 de
gener, les instal•lacions han
acollit 11.625 patinadors,
dels quals prop de 750 van

4

La pista ha estat un èxit. © Paeria
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ser grups d’escolars a preu
reduït i més de 600, infants
amb risc d’exclusió social,
que, amb la implicació de
la Regidoria de Benestar Social i Ocupació i l’empresa
N-ICE, han pogut gaudir de
l’activitat. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va subratllar

l’atractiu que ha suposat
la pista de gel per a la zona
comercial del centre de la
ciutat i va afegir que l’any
que ve s’impulsaran aquest i
altres tipus de revulsius, tant
a l’Eix com en altres zones
comercials com la Zona Alta
o als barris de la ciutat. •••
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Obres d’urbanització i nova plaça al
carrer Pla de Santa Maria dels Magraners
• Al barri, la Paeria també fa millores als vials de Font Nova, Joan Gavarra i Sevilla
L’Ajuntament de Lleida
està duent a terme les obres
per urbanitzar el carrer Pla
de Santa Maria dels Magraners, on també crearà una
plaça nova a la confluència
entre aquest carrer i el de
Font Nova.
Aquesta actuació forma
part d’un conjunt d’obres
que es fan al barri, com és
la reparació de la vorera
del carrer Font Nova –uns
185 m2 que ja s’ha finalitzat– Pròximament es farà
l’eixamplament de la vorera del carrer Joan Gavarra, passant de l’amplada
actual de 90 cm a 1,90, en
una longitud de 72 m, entre els carrers García Lorca

Els treballs han
consistit en
pavimentar la
zona i instal·lar
l’aigua potable i
l’enllumenat públic
i Soldevila, i la millora de
l’accessibilitat del carrer Sevilla.
La urbanització del carrer
Pla de Santa Maria, entre
els carrers Costa de Magraners i Font Nova, consisteix
en pavimentar el vial, que
té una longitud de 70 m
lineals i una amplada mitjana de 9 m, amb plataforma única de formigó. A

La nova plaça es crea al carrer Pla de Santa Maria. © Paeria

més, s’instal•la l’aigua potable, l’enllumenat públic,
el drenatge i el sanejament.
L’actuació es completa amb
la urbanització de la cruïlla
amb el carrer Font Nova

mitjançant una placeta de
120 m2 que es pavimenta i
s’hi col•loquen tres bancs,
papereres i una font d’aigua
potable i es planten quatre
arbres nous. •••

Estrena de l’ampliació dels vestidors del
camp municipal de futbol de la Bordeta
• A més, s’han incrementat els serveis existents d’aigua, llum, calefacció i gas
de la Corporació Municipal i del president del club, Bartolomé Ayora.
Dos espais per als jugadors
S’ha construït una edificació aïllada
paral•lela a l’existent on hi ha 2 vestidors per als jugadors (29,84 m2) i 1
vestidor per a l’àrbitre (12,18 m2). La
tipologia constructiva de l’actuació
ha estat similar a l’existent, amb parets de cara vista, coberta de panell
sandvitx i finestres. Alhora, s’han
ampliat els serveis existents (aigua,
llum, calefacció i gas).
El paer en cap va presidir l’estrena de l’ampliació dels vestidors del camp de la Bordeta. © Paeria

El camp de futbol de la Unió Esportiva Bordeta va estrenar l’ampliació dels
vestidors, en un acte que va presidir
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat d’una àmplia representació

Projecte global que inclou
també la mateixa actuació
als terrenys de joc dels
barris de Balàfia i Pardinyes

L’ampliació dels vestidors de les
instal•lacions de la Bordeta forma
part d’un projecte global que també
inclou la mateixa actuació als camps
municipals de futbol dels barris de
Balàfia i Pardinyes, amb un import total de 300.000 euros. •••
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Nova oficina per atendre veïns amb
problemes de pagament de la hipoteca
• Funciona els dimarts i els dijous, d’11.00 a 14.00 hores, al carrer Cavallers, número 14
cessitats d’aquestes famílies i se’ls
oferiran diferents vies d’ajut, com
l’acompanyament a una entrevista
amb l’entitat bancària, amb el propietari o amb el servei d’Ofideute de la
Generalitat.

La Paeria ha estrenat una nova oficina municipal per atendre persones
o famílies amb problemes de pagament de la hipoteca o del lloguer del
seu habitatge habitual. És un servei
integral d’assessorament i mediació,
que és situat a les dependències de
l’Oficina Local d’Habitatge, al carrer
Cavallers, número 14.
Evitar la pèrdua de la llar
La nova oficina municipal ofereix
orientació, assessorament legal i
acompanyament personalitzat a les
famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca en el cas
que es tracti del seu habitatge habitual, ja sigui en procés inicial o quan ja
s’ha fet efectiu el procés de desnonament, amb l’objectiu de trobar fórmules per evitar la pèrdua de la seva llar o
trobar-li una alternativa.
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La nova oficina és al carrer Cavallers. © H. S.

A més, el servei també ofereix
l’acompanyament personalitzat a les
persones que es troben amb greus dificultats per fer front al pagament del
lloguer del seu pis habitual.
En ambdós casos es recollirà tota
la informació després d’una entrevista personal per saber les ne-

També se’ls ajudarà a buscar alternatives a la situació actual, se’ls oferirà
opcions per obtenir ajuts d’urgència
social o especial per al pagament del
lloguer o de quotes hipotecàries i
s’assessorarà les famílies, en cas que el
desnonament sigui efectiu, de tot allò
que s’ha de resoldre.
Aquesta oficina municipal té una
tècnica, una advocada i una assistenta
social i l’atenció al públic es concentra
els dimarts i els dijous, d’11.00 a 14.00
hores, tot i que es podrà modificar
d’acord amb les demandes. •••
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Obres de millora a la plaça de l’Exèrcit
• Creació d’un espai de pas nou i plantació de 300 arbustives en diferents parterres
L’Ajuntament de Lleida ha dut a
terme obres de millora a la plaça de
l’Exèrcit, que han consistit en la creació d’un espai de pas nou, d’uns 25
metres lineals, amb sauló i que es delimita amb travesses de fusta.
Així mateix, a l’espai públic s’han
plantat 300 arbustives (de l’espècie
flor de Sant Joan) en diferents parterres, i s’ha arranjat el sistema de reg de
tota la plaça.
Aquesta actuació forma part de les
millores en jardineria que s’han fet a
diferents espais i racons de la ciutat en
els darrers anys.
Aquest és el cas de l’accés del carrer
Cardenal Cisneros, la Serreta (Escorxador), plaça Espanya, Blocs La Pau
(Pardinyes), enjardinament dels talussos d’Henry Dunant, l’espai que dóna
accés als Camps Elisis o les rotondes
del camí de Grenyana, entre d’altres.

A l’espai públic s’han plantat 300 arbustives i s’ha arranjat el sistema de reg. © H. Sirvent

Actuació que forma part
d’un projecte de jardineria
fet a espais i racons de la
ciutat en els darrers anys

En concret, s’hi han plantat arbustos, arbres nous i s’hi ha instal·lat tot
el sistema de reg per degoteig. A més,
s’han col·locat pedres decoratives per
tal que facin de contenció de les terres
i s’han fet jardineres. •••

Exposició del Pla Especial de Gardeny

• Mostra per facilitar que els ciutadans participin en el procés de tramitació urbanística
nen a zona verda– de les quals hi ha
com a sostre edificable 268.526 m2 per
a empreses i serveis (ja n’hi ha 30.000
en ús). La previsió d’edificació inclou
una capacitat per generar fins a 5.500
llocs de treball en aquest espai, en el
qual actualment ja hi treballen unes
1.300 persones. El sector públic i privat que l’utilitzi haurà de fer-se càrrec
de la inversió aproximada, que ronda
els 35 milions d’euros.

Imatge virtual del Pla Especial Urbanístic del Turó que es va veure a la mostra. © Paeria

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida ha acollit l’exposició
divulgativa sobre el Pla Especial Urbanístic del Turó de Gardeny, que explica els treballs d’ordenació urbanística
que s’han aprovat inicialment per
l’Ajuntament, per posar-los en conei-

xement del conjunt dels ciutadans i
facilitar la seva participació en el procés de tramitació dels documents urbanístics.
El pla desenvoluparà en 15 anys un
espai de 50 hectàrees –28 correspo-

L’exposició ha constat de 12 panells, bàsicament de caràcter gràfic,
que expliquen els objectius, els criteris i la proposta concreta del Pla. Així
mateix, va acompanyada de 2 panells
audiovisuals, que projecten una maqueta virtual del turó i el conjunt dels
documents gràfics del Pla. Segons
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el PEU
de Gardeny representa l’aposta de la
ciutat per urbanitzar aquest turó amb
finalitats empresarials en l’àmbit de la
recerca i la innovació. •••
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