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Arranjament d’uns trenta camins de l’Horta

• E s durà a terme la reparació dels clots, el reforçament del ferm i la millora del reg
El Pla de manteniment de camins
de l’Horta per a la campanya 2013 se
centrarà en l’arranjament i la reparació
d’una trentena de camins, tant asfaltats com de terra, a més d’altres actuacions puntuals. Els treballs consistiran
en l’agençament d’una quinzena de
vies asfaltades sobre les quals es farà
un soteig per reparar els clots existents,
es reforçarà el ferm i es millorarà el reg
d’aquelles zones que ho necessiten.

La campanya inclou també
la revisió de la senyalització
i l’agençament dels
elements de seguretat
Quant a la reparació dels camins de
terra, s’actuarà en una dotzena de vies,
s’eliminaran forats, es netejaran i es
reperfilaran els vorals, etc. També es
revisaran la senyalització horitzontal i
vertical i es repararan els elements de
seguretat.

Imatge d’arxiu d’una obra de millora feta en un camí de l’Horta de Lleida. © H. Sirvent

A més, també es farà el desbrossament d’uns 150 quilòmetres de marges
de camins als encreuaments i als punts
en què la vegetació limiti la visibilitat o
comporti un perill per a la circulació de
vehicles. En el marc de la campanya hi
ha previstes la revisió de la senyalitza-

ció horitzontal i vertical i la reparació i
la instal·lació dels elements necessaris,
com també la reparació d’elements de
seguretat com baranes, la neteja i el
manteniment d’obres de fàbrica, etc.
L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa
MJ Gruas. •••

• E s construiran voreres noves, es pavimentarà la calçada i es renovaran tots els serveis
El carrer Mostain de Llívia canviarà
aviat de fesomia, un cop acabin les
obres d’urbanització d’un tram del
vial que està fent l’Ajuntament de
Lleida. Al costat on hi ha més edificis
d’habitatges, s’hi construeixen voreres noves, es pavimenta la calçada i es
renoven tots els serveis i l’enllumenat.

L’actuació inclou la
instal·lació de sanejament,
aigua potable, embornals
i enllumenat públic i la
millora del cablejat elèctric

del cablejat elèctric aeri i l’arranjament
dels guals del carrer.

Urbanisme

Renovació integral del carrer Mostain de Llívia
És previst que l’arranjament del
carrer Mostain, que té un pressupost
d’uns 150.000 euros, finalitzi al començament de la tardor. •••

Aquesta actuació, que s’emmarca
dins del pla d’inversions de l’empresa
concessionària Aigües de Lleida,
abraça un àmbit d’un total de 1.076
metres quadrats de superfície, en què
es construeixen les voreres de 2,5 metres d’amplada amb paviment de panot, per garantir l’accessibilitat dels
vianants, i una calçada de 7 metres
per al pas de vehicles.
Alhora s’instal·laran tots els serveis
públics (sanejament, aigua potable,
embornals i enllumenat públic) i es
col·locarà mobiliari urbà nou. Així mateix, es preveu la millora i la retirada

Visita a les obres de representants de l’Ajuntament i de l’empresa. © Hermínia Sirvent
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