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L’Ajuntament convoca la primera edició dels
Premis de Comerç i Serveis Ciutat de Lleida
•P
 er distingir les persones i les empreses que dinamitzin l’activitat comercial
La Paeria ha convocat la primera edició dels Premis de Comerç i Serveis Ciutat de Lleida,
una iniciativa per reconèixer la
tasca fonamental del teixit comercial de la ciutat, des de les
associacions de comerciants
fins a comerços individuals,
venedors o empresaris.

Mobilitat

Segons el tinent d’alcalde
Rafael Peris, aquesta iniciativa pretén convertir-se en
un punt de trobada amb
els representants del sector comercial que serveixi,
d’una banda, per compartir
inquietuds i experiències i,
de l’altra, per crear sinergies
i enfortir les relacions entre
els diversos components del
teixit comercial de la ciutat.

Els premis, que es lliuraran el 28 de juny a La Llotja,
distingiran les persones i
les empreses que durant
el 2012 hagin excel·lit per
les iniciatives i per la trajectòria personal en la
dinamització, el desenvolupament i la promoció
del comerç de la ciutat i,
particularment, del comerç
urbà de proximitat.
Es lliuraran 18 diplomes
en diferents categories,
entre els quals premis honorífics als establiments
històrics i a tota una vida
dedicada al comerç. Les bases dels premis es difondran
entre el sector comercial de
la ciutat. •••

Pont Príncep de Viana: 12.000 trajectes diaris
• E l trànsit s’ha incrementat gràcies a l’eix que uneix el centre amb els Magraners
L’entrada en funcionament d’aquest
eix viari va permetre, a la vegada, la
inauguració del pont sobre les vies del
tren entre la Bordeta i els Magraners
El pont de Príncep de Viana té 1.320
m de longitud, una amplada de més
de 20 m i dos carrils de circulació
per sentit. Així mateix, es preveu que
en un futur se situï la nova estació
d’autobusos que la Paeria i la Generalitat han dissenyat sota el pont, a
l’altura de l’avinguda del Segre.
El pont és un dels eixos viaris més utilitzats per accedir al centre de la ciutat. © H. Sirvent

El 10 d’abril de 2010 es va inaugurar el pont de Príncep de Viana, obra
de l’enginyer Javier Manterola. Tres
anys després, més de 12.000 vehicles
passen cada dia per aquest eix que
enllaça l’LL-11 amb la plaça Europa. El
trànsit pel pont s’ha vist incrementat
gràcies a l’obertura de l’eix viari que
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connecta el centre de la ciutat amb la
Bordeta i els Magraners, ja que la seva
construcció va servir per enllaçar el
vial de Victoriano Muñoz Oms des de
la rotonda de l’LL-11 (antiga carretera
N-II) fins al carrer Palauet, a la Bordeta,
i des del final de la nova urbanització
de Torre Salses fins als Magraners.

Amb motiu de la construcció del
pont i per millorar-ne l’accés, la Paeria va urbanitzar un espai públic de
3.000 m2, entre el camí de Granyena
i l’avinguda Victoriano Muñoz, per a
l’ús dels vianants i els ciclistes. D’altra
banda, es va posar en servei un pàrquing dissuasiu, amb 374 places
d’estacionament gratuït, entre el camí
de Granyena i Victoriano Muñoz. •••

