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Obres de millora per facilitar un accés nou
al turó de Gardeny des del passeig de Ronda
•C
 onstrucció d’un carril, prop de la plaça de l’Exèrcit, per permetre el gir a l’esquerra
de Ronda, prop de la plaça
de l’Exèrcit. Aquest carril i
la demolició d’un tram de la
mitjana permetrà que, per
mitjà de la semaforització
de la cruïlla, els vehicles que
procedeixin de la rotonda

redueixi d’una forma notable el volum de vehicles que
accedeixen al turó de Gardeny, sobretot al Parc Científic i Tecnològic, per mitjà
dels carrers del barri de la
Mariola.

Els vehicles que vénen de la rotonda de Cos
Gayon i del carrer Acadèmia podran arribar
més fàcilment al Parc Científic i Tecnològic
Vista aèria de la zona on es faran les obres d’arranjament. © H. Sirvent

Al juliol s’iniciaran les
obres de millora i regulació
semafòrica de la connexió
de la N-240 amb l’accés al
turó de Gardeny (a l’alçada
de l’avinguda Galileo Galilei), adjudicades per la Pae-

ria a l’empresa Romero Polo,
SA per un pressupost de
102.450,09 euros.
L’actuació consisteix en
la construcció d’un carril de
gir a l’esquerra al passeig

de Cos Gayon i del centre de
la ciutat pel car-rer Acadèmia accedeixin al turó de
Gardeny travessant la calçada del passeig de Ronda de
manera segura i ordenada.
Amb l’execució d’aquest
projecte es preveu que es

L’actuació es finança en el
marc del conveni de traspàs
de titularitat dels trams de
les antigues carreteres estatals urbanes a l’Ajuntament
de Lleida, ja que es tracta
d’unes obres que es duran a
terme al passeig de Ronda,
l’antiga carretera N-240. •••
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Acrobàcies aèries a l’aeroport de Lleida

• L a infraestructura lleidatana tindrà un centre de tecnificació d’aviació esportiva
L’espectacularitat de les
millors acrobàcies aèries es
van poder veure per segon
any consecutiu a l’Aeroport
de Lleida-Alguaire del 17
al 19 de maig amb motiu
de la celebració del Campionat d’Espanya AIR BP de
Vol Acrobàtic. Els 20 pilots
d’arreu d’Espanya van competir en les cinc categories
que van des del Trofeu Futur, en què els esportistes
amb menys experiència tasten per primer cop la pressió
de la competició, fins a la
categoria il•limitada, en què
els pilots posen els avions al
límit amb velocitats que arriben als 400 km/h.

participar a la competició. El
moment més espectacular va ser el diumenge amb
un gran final de vol acrobàtic en formació, en què
es van poder observar els
millors pilots del moment
de les categories avançada i
il•limitada. També es van celebrar vols de demostració,
alguns sobre el públic.

Com a novetat de l’edició
d’enguany, el públic va poder visitar els avions que van

Centre de tecnificació
L’Aeroport de Lleida-Alguaire tindrà un centre de

El campionat
estatal va tenir la
participació dels
20 millors pilots
de l’especialitat i
força públic

El paer en cap contempla un dels avions participants. © H. Sirvent

tecnificació d’aviació esportiva, tal com van anunciar
l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros; el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, i
vicepresident de l’Aeroclub
Barcelona-Sabadell, impulsor del centre, i el director

del Comitè Organitzador
del CEVA, Daniel Ventura.
L’aeroport està preparat per
a l’aviació comercial i s’està
treballant amb la Generalitat perquè s’hi pugui operar
amb aviació de petit format i
amb finalitats logístiques.•••

La Copa Catalunya omple el Camp d’Esports
• E l Barça s’endú el matx, que va servir també per homenatjar l’alpinista Juanjo Garra
El Camp d’Esports va ser l’escenari el
29 de maig de la final de la 24a Copa
Catalunya, que va enfrontar el Barça
i l’Espanyol. Uns 11.620 espectadors
van omplir les instal•lacions per veure
aquest duel entre equips de Primera
Divisió, que es va endur el FC Barcelona a la tanda de penals. És el setè trofeu de la competició que s’adjudiquen
els culers.
Les grades del Camp d’Esports van
ser una festa durante el partit en què
tots dos equips, amb molts dels seus
titulars a les seves files, van oferir una
de les millors finals de la competició
pel que fa a la intensitat i el bon joc.
El lliurament del trofeu el va presidir
el paer en cap, Àngel Ros, acompanyat del conseller de la Presidència,
Francesc Homs; de les directives del
FC Barcelona i de l’Espanyol, encapçalades pels seus presidents Sandro
Rosell i Joan Collet, i de la Federació
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El FC Barcelona es va emportar la final de la 24a Copa Catalunya. © H. Sirvent

Catalana de Futbol, amb Andreu Subies al capdavant.
Les directives del Futbol Club Barcelona i de l’Espanyol van celebrar un

dinar previ a l’enfrontament. A més,
abans de començar el partit, es va
guardar un minut de silenci en record
del desaparegut alpinista lleidatà
Juanjo Garra. •••
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Reordenament de l’aparcament del Rectorat
per deixar 60 places de pàrquing gratuït
• L a resta es destinarà a zona blava, que serà la de preu més baix de la ciutat
L’Ajuntament de Lleida i la UdL van
signar un conveni de col•laboració pel
qual la Paeria cedeix a la universitat
una part de l’aparcament del Rectorat per habilitar-hi una seixantena de
places de pàrquing i la resta, unes 150
places, es destinaran a zona de pagament de baixa rotació. Aquesta serà la
zona blava de preu més baix de la ciutat, ja que s’hi podrà aparcar durant 4
hores per 2 euros.
El conveni estableix una cessió
d’aquesta seixantena de places per
un període de 4 anys, prorrogables,
que gestionarà directament la UdL.
La resta de l’aparcament es destinarà
a zona d’aparcament de baixa rotació, que serà a meitat de preu del que
és a altres zones de la ciutat. A més,
l’estada hi serà gratuïta entre les 13.00
i les 16.00 h i durant tot el dia de dis-

sabte. Aquest sistema és més àgil per
als treballadors, els professors i els
estudiants, ja que no hauran de renovar el tiquet en tot el matí o en tota
la tarda. Aquesta nova reordenació
de l’aparcament entrarà en funcionament al setembre, amb l’inici del nou
curs escolar.

L’Ajuntament durà a terme
una sèrie d’actuacions per
millorar l’àrea enjardinada
de la zona de la universitat
El document també estableix que
l’Ajuntament de Lleida farà una sèrie
d’actuacions de millora a l’àrea enjardinada del pàrquing. Així, s’arranjarà
el paviment perquè estigui en bones
condicions, es pintaran de nou les
places i s’enjardinaran 550 m2 de la

Espai enjardinat del pàrquing. © H. Sirvent

part que dóna al carrer Ramón y Cajal,
una actuació que ja s’ha finalitzat. En
aquest espai s’han plantat 11 arbres
nous, 175 plantes arbustives, s’han
construït uns murets de contenció
amb pedra i s’ha reparat i il•luminat la
barana de les escales d’accés. •••

La Paeria vol reduir un 6% l’ús del cotxe privat

• E n favor del transport públic i la mobilitat per la ciutat a peu i amb bicicleta
El Pla de Mobilitat
Urbana de Lleida
inclou també la
posada en marxa de
diferents mesures
per impulsar el
transport sostenible

El descens de l’ús del cotxe millorarà la qualitat de vida a la ciutat. © S. C.

Reduir un 6% l’ús del vehicle privat en els pròxims
quatre anys en favor del
transport públic i la mobilitat a peu i amb bicicleta.
Aquesta és una de les perspectives que es planteja en
el Pla de Mobilitat Urbana,
que recentment va aprovar
l’Ajuntament de Lleida.

El projecte es va presentar el passat 6 de juny
a la X Jornada Tècnica de
l’Observatori de la Mobilitat
Metropolitana, que va organitzar l’Autoritat Territorial
de la Mobilitat de l’Àrea de
Lleida, conjuntament amb
la Generalitat de Catalunya
i la Universitat de Lleida.

A més de reduir el nombre de desplaçaments amb
vehicle privat, el pla proposa l’impuls del transport
sostenible amb la posada
en marxa de diferents mesures en benefici d’aquest
objectiu. Entre d’altres,
s’inclouen les campanyes
iniciades últimament barri
a barri per impulsar l’ús del
servei de l’autobús a Lleida.
L’Observatori de la Mobilitat Metropolitana (OMM)

és una iniciativa d’anàlisi
i reflexió amb l’objecte de
reflectir la contribució del
transport públic a la millora de la qualitat de vida i
del desenvolupament sostenible a les ciutats. L’eix
temàtic de les jornades va
girar a l’entorn de la gestió
integrada de l’urbanisme i
la mobilitat en ciutats intermèdies.
En el desenvolupament
de les jornades hi van constar tres espais de debat al
voltant de les ciutats intermèdies i mobilitat; urbanisme i la mobilitat des de
l’òptica de la sostenibilitat,
i la implantació de models
d’”smart cities” i models de
gestió de les empreses vinculades amb la mobilitat. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

9

Urbanisme • Juny - Juliol de 2013

Inici de la temporada d’estiu de bany

• Les piscines municipals ja estan en ple funcionament

acompanyat gaire, ja que no ha fet
gaire calor, s’han mantingut les dates d’obertura de les piscines com els
altres anys, com també el seu tancament previst per a l’1 de setembre.

Les piscines de Lleida ja acullen els primers banyistes. © H. Sirvent

L’inici de la temporada de bany va
tenir lloc el 15 de juny amb l’obertura
de les piscines municipals de Pardinyes, la Bordeta, Balàfia i Cappont. A
més, el 22 de juny van entrar en funcionament les infraestructures de
Gardeny, Magraners i el Secà. Malgrat
que enguany la climatologia no ha

L’horari és de les 11.00
a les 19.30 h i es poden
adquirir abonaments de
5 a 20 entrades o per a
tota la campanya

L’horari de les piscines és de les 11.00
a les 19.30 h, tots els dies de la setmana. L’entrada individual costa aquesta
temporada 3,30 euros i l’abonament
individual de temporada, 65 euros.
També hi ha abonaments de 5 entrades (10 euros), de 10 (18 euros) i de
20 (28,50 euros). Cal destacar, a més,
que hi ha entrades gratuïtes per a entitats, associacions amb necessitats
especials, serveis socials i també per a
majors de 65 anys, persones amb una
discapacitat del 33%, jubilats i menors
de 3 anys.
Per a la temporada d’estiu de les
piscines municipals es contracten 34
taquillers i 9 socorristes. •••

Adequació de vuit piscines municipals

•S
 ’ha fet una neteja general, s’han aplicat desincrustants i s’han reparat les rajoletes
Les 8 piscines municipals s’han adequat i posat a punt per a l’inici de la
temporada de bany després que la
Paeria hagi fet actuacions a Balàfia,
Cappont, Pardinyes, la Bordeta, el
Secà, Magraners, Raimat i Gardeny.

A més de les obres fetes a la piscina
municipal de Gardeny, també s’ha actuat a la resta de piscines, a les quals
s’ha fet una neteja general, s’han aplicat desincrustants i s’ha reparat el
revestiment de les rajoletes interiors
dels vasos.

Remodelada l’any 1999, la piscina
municipal de Gardeny, situada al turó
homònim, té un aforament de 200
persones i un únic vas descobert. La
superfície total bruta és de 3.885 m2
i la superfície útil de la piscina és de
400 m2. També disposa de vestidors. •••

Les darreres obres han estat la rehabilitació de la piscina de Gardeny i han
consistit en la reparació del vas, que
estava deteriorat i tenia fuites d’aigua.
Aquestes fuites es produïen perquè la
solera que sustenta la piscina estava
malmesa pel pas del temps.
Els treballs han consistit a reconstruir una llosa de 400 metres quadrats
que ha permès que la piscina, de 33
metres de longitud per 12 metres
d’ample, tingui una estanquitat idònia
per al seu ús. Les brigades municipals
han col•locat 80 m3 de formigó i uns
400 m2 d’acer abans de forjar-lo. Un
cop s’ha assecat, s’ha tornat a pintar
tota la piscina.
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Els operaris municipals han pintat tota la piscina de Gardeny. © H. Sirvent

