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Sis propostes per dinamitzar i reduir el trànsit
a la nova Rambla de Ferran i Francesc Macià
• El nou disseny ha de ser més amable i adequat al barri i donar prioritat als vianants
Reduir el trànsit i incrementar els
espais per als vianants, i instal·lar-hi
activitats comercials, artístiques i de
restauració són les principals apostes de les sis propostes presentades
al concurs d’idees per a la dinamització socioeconòmica de la Rambla de
Ferran i l’avinguda Francesc Macià.
L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme, ha
convocat aquest concurs, en el marc
del Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguerola.

Les empreses que s’han
presentat al concurs d’idees
per potenciar aquestes dues
vies proposen instal·larhi activitats comercials,
artístiques i de restauració
Un dels aspirants proposa dividir
la rambla en tres espais –comercial,
de lleure i de barri–, convertir-la en
zona 30, més carril bus i espai per a
bicicletes, llocs de pas per a activitats
i potenciar el comerç i les terrasses.
També es preveu prolongar la rambla
fins a l’estació i comprimir-la en els ex-

Les sis propostes donen prioritat als vianants i a les activitats comercials. © Urbanisme

trems i desviar trànsit cap a l’avinguda
del Segre. A més, també es proposen
galeries comercials, restaurants amb
terrasses, un edifici que aculli un viver
tecnològic i un pavelló per a la Fira de
Lleida.
Una altra proposta és construir tres
carrils de trànsit a la part central i ampliar les voreres laterals fins a 12 m,
amb carril bus en un costat. Un lateral

per a vianants i un altre per a vehicles,
aparcament amb sensors i art als solars és una altra proposta, com també
equipaments efímers als solars, modificar el sentit en carrers de l’entorn
de la rambla i plataformes elevades.
També es preveu pop-stores de temes
culturals i gastronòmics i la possibilitat de tancar la rambla en dia festiu i
cap de setmana. A més, s’aposta per
situar espais per a emprenedors, un
gimnàs, zona gastronòmica i comercial, mercats i fires.
Una comissió de valoració, formada per representants veïnals i comercials a més de tècnics municipals,
s’encarregarà d’analitzar les ofertes i
elegir fins a tres propostes premiades
amb 8.300 euros cadascuna i un únic
accèssit de 1.700 euros.

Les dues vies tindran un ús de lleure, cultural, comercial i social. © Urbanisme

Es preveu que tant la Rambla de
Ferran com l’avinguda Francesc Macià tinguin un ús principalment comercial, però també de restauració,
de lleure, cultural i social. A més, el
nou disseny urbanístic que sorgeixi
d’aquests estudis previs ha de ser més
amable i integrat en el model de ciutat i adequat a l’activitat del barri. •••
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Vestidors nous per als jugadors i per als
àrbitres al camp de futbol de Pardinyes
• Forma part d’un projecte que inclou obres als terrenys de joc de la Bordeta i Balàfia
El paer en cap comenta que
el barri disposa d’un gran
complex esportiu a l’aire
lliure, que és un gran espai
de lleure per als veïns
han consistit a engrandir l’edifici existent amb la construcció de dos vestidors per a jugadors (22,26 m2) i un per
a l’àrbitre (13,68 m2).
Acte oficial de la inauguració. © Paeria

El Club Futbol Pardinyes ja té en
funcionament els vestidors nous.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de diversos regidors, va inaugurar les obres d’ampliació de les
instal·lacions del camp de futbol, que

L’edifici nou s’ha subdividit en tres
espais per acollir els vestidors nous,
que són adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda i que tenen, a més,
banys i dutxes.
L’alcalde va remarcar que l’esport és
una peça important en aquest barri

de la ciutat i es va fixar especialment
en l’esport base, que forma part de
l’educació dels nens i les nenes i dels
adolescents. El paer en cap va comentar que Pardinyes disposa d’un gran
complex esportiu a l’aire lliure que no
solament aporta esport al barri, ja que
és un gran espai de lleure. L’alcalde
va recordar que continuen endavant
les obres del Centre de Piragüistes
i que amb el conjunt d’esports que
es practiquen en aquesta zona, com
el tir amb arc, la petanca o el futbol,
s’aprecia com Pardinyes és un barri
esportiu.
Aquesta actuació al CF Pardinyes
forma part d’un projecte global que
inclou l’ampliació dels vestidors dels
camps de futbol de la Bordeta, estrenats recentment, i Balàfia, amb un import total de 300.000 euros. •••

Remodelació d’un dels accessos al Canyeret
• Arranjament del carrer del General, a l’altura del Teatre Principal, que estava fora d’ús
La millora d’aquest carrer, un dels
accessos directes des de l’Eix Comercial, a l’altura del Teatre Principal, fins
a la zona del Canyeret, restablirà una
connexió per als vianants que es trobava fora d’ús des de feia molt temps
i permetrà salvar el fort desnivell amb
la construcció d’escales i replans.

El carrer proporcionarà una connexió directa entre l’Eix Comercial i la zona del Canyeret. © S.C.

L’Ajuntament ha signat un conveni urbanístic de col•laboració amb la
promotora Promoeix pel qual li cedeix
un espai municipal, amb una superfície de 26,98 m2, del subsòl del carrer
Canyeret, 30-32 per tal d’ubicar-hi
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una estació que possibiliti el subministrament d’electricitat a l’edifici que
construeix al carrer del Carme, 7-13.
A canvi, i en concepte de cànon per
l’ocupació del subsòl, l’empresa arranjarà i millorarà el carrer del General.

La proposta inclou la urbanització
d’uns 240 m2 de superfície, amb la
pavimentació del carrer, a més de la
connexió dels serveis d’enllumenat,
d’aigües, clavegueres i la previsió
del servei de telecomunicacions municipal. L’actuació també preveu la
col·locació d’una barana central. Per
salvar el fort desnivell que hi ha, s’hi
habilitaran trams d’escales i replans.
En virtut d’aquest conveni, la Paeria
també disposarà d’una part de la potència que generarà el transformador
per destinar-la a l’enllumenat públic.
El pressupost global d’aquesta actuació és de 30.000 euros. •••
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Adjudicació del manteniment de la via pública
• La Paeria atorga el servei per a l’any 2013 a l’empresa lleidatana Romero Polo
blica del 2012, l’Ajuntament de Lleida
va finalitzar les obres de millora del
carrer Arquitecte Porqueres de Vilamontcada, després d’acabar la reurbanització del carrer Arquitecte Bergós el passat mes de desembre.

L’Ajuntament de Lleida va adjudicar
el Pla de Manteniment, Conservació i
Millora de Paviments i Brigada d’Acció
Immediata per al 2013 a l’empresa lleidatana Romero Polo amb un pressupost de 572.400 euros, al voltant d’un
10% menys que la quantitat destinada l’any passat a aquest concepte.
Es tracta de la campanya de manteniment de la via pública i dels espais
públics urbans que inclou també una
brigada d’acció immediata per donar
resposta les 24 hores del dia a qualsevol incidència als carrers de la ciutat.
La Brigada d’Acció Immediata es
va crear l’any 2004 amb l’objectiu
de reparar i mantenir les voreres i
l’asfaltatge de les calçades. Aquest
servei funciona les 24 hores, inclosos
els dies festius, amb la finalitat de donar una resposta ràpida a les incidències de la via pública.

Carrer Arquitecte Porqueres reformat. © S.C.

El contracte inclou també la
brigada d’acció immediata,
que actua les 24 hores
Dins d’aquest contracte també
s’inclou la instal•lació o la reparació de
mobiliari urbà i l’arranjament d’alguns
carrers de la ciutat.
Precisament, en el marc de la campanya de manteniment de la via pú-

Les obres van consistir en la reparació de les voreres, que tenen un ample
de 2,5 metres, amb un paviment de
formigó de color vermell. La longitud
d’una de les voreres és de 152 metres
lineals i l’altra vorera fa 209 metres lineals. L’actuació ha inclòs la millora de
la rampa d’accés al carrer i la plantació
d’arbrat nou.
Aquest és el segon carrer que
l’Ajuntament arranja al barri de Vilamontcada en els darrers mesos. Així,
es va millorar el carrer Arquitecte
Bergós i es van adequar les rampes
d’accés al mateix carrer i a Arquitecte
Florensa. •••

Constitució de cinc consells territorials nous
• Als Magraners, Pardinyes, Cappont, Secà de Sant Pere i Pius XII-Germanor i Universitat
Durant aquest any s’han constituït
cinc consells territorials nous a diferents barris de la ciutat. El 4 de febrer
es va crear el consell dels Magraners
(zona 12); el 18, el de Pardinyes (zona
03); el 25, el de Cappont (zona 10); el
7 de març, el del Secà de Sant Pere
(zona 04), i el 18 de març, el de Pius
XII-Germanor, Universitat, Zona Alta,
Magisteri, Clot i Magdalena (zona 08).

L’òrgan consultiu aglutina el
teixit social de cadascuna
de les zones de la ciutat

mats sobre activitats, obres i serveis
municipals i poden proposar iniciatives, fer peticions i formular queixes
davant l’administració local.

reflexió i de proposició. Amb el consell, els ciutadans poden participar de
manera continuada en l’esdevenir de
la ciutat. A més, els veïns estan infor-

La ciutat és dividida administrativament en 13 zones i cadascuna té
assignat un regidor o regidora com a
referent de proximitat de la Paeria. •••

En els darrers consells territorials,
a més de debatre les diferents qüestions plantejades pels representants
de les associacions i les entitats, la
Paeria ha presentat la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania
i la nova proposta de reordenació del
servei d’autobusos municipals.
El consell territorial és un òrgan
consultiu del govern municipal que
aglutina el teixit social de cadascuna de les zones de la ciutat, amb la
finalitat de fer tasques conjuntes de

El consell territorial de Pardinyes es va constituir el 18 de febrer. © Reg. Coordinació de Barris
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Campanya de reposició de l’arbrat a l’hivern
• Uns 110 escolars de dues escoles participen en la plantació d’arbres a Pardinyes
carrers, les places i els patis
d’escoles de Lleida. Aquesta
actuació té un pressupost
de 128.375 euros. A Lleida
hi ha més de 35.000 arbres
alineats als carrers i les places de la ciutat.

Plantació d’arbres a la plaça de la glorieta de Font i Quer. © H. Sirvent

Uns 110 alumnes de les
escoles de Pardinyes van
participar en la plantació
d’arbres al barri, en concret
al parc de la glorieta Pius
Font i Quer. Aquesta activitat s’emmarca dins de la
campanya de reposició de
l’arbrat de la ciutat.
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La campanya de reposició d’arbrat de l’hivern
2012-2013 va començar el
dia 16 de gener i acabarà a
mitjan mes de març. És previst plantar uns 650 arbres
de 55 espècies diferents
per tal de preservar la biodiversitat arbòria a tots els
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Abunden els aurons,
arbres de les tulipes,
arbres de l’amor,
sapindals, arbres de
la seda i nogueres
Entre els arbres més
abundants que es plantaran hi ha els aurons, arbres
de les tulipes, arbres de
l’amor, sapindals, arbres de
la seda i nogueres.
A l’activitat de la plantació d’arbres hi van prendre

part dos grups de cinquè i
sisè de primària de l’escola
Pardinyes i dos grups de
P5 de l’escola La Mitjana.
L’acció va consistir en una
breu explicació de com es
planten els arbres i el tipus
d’espècies que s’han plantat en aquest indret.
Ambdues escoles participen en el programa de
l’Agenda 21 Escolar. L’escola
La Mitjana ho fa per cinquè
curs consecutiu i col·labora
amb el projecte “El nostre
entorn, un món per descobrir i continuar cuidant”.
L’escola Pardinyes hi participa per setè curs consecutiu i enguany ha iniciat
el projecte triennal “Reduir,
reciclar i reutilitzar, per una
escola sostenible!” •••

