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Senyalització dels camins de l’Horta
•R
 epintada del marcatge horitzontal de 44 quilòmetres repartits en 12 vials

pals pels quals circula més
trànsit de vehicles.

L’Ajuntament de Lleida
està duent a terme la campanya de repintada de la
senyalització horitzontal de
44 quilòmetres de camins
de l’Horta. Els 12 vials on
s’actuarà són Rufea, Mariola, Vallcalent Nord, Vallcalent Nou, dels 3 Pontets a
la carretera vella de Saragossa, Malgovern, Torres de
Sanui, la Creu, Montcada,
Grenyana, Vell d’Albatàrrec
i Sot de Fontanet.
Els operaris de les brigades de Shalom repintaran
88.862 metres de línies, tenint en compte que la pintura s’aplica als dos laterals
dels camins. El pressupost
global per fer aquesta actuació és d’uns 38.000 euros.

Aquesta actuació complementa el Pla de manteniment de camins de
l’Horta, que l’any 2013 va
tenir un pressupost de
110.000 euros. En aquest
cas, els treballs es van centrar en l’arranjament i la reparació d’una trentena de
camins, tant asfaltats com
de terra, a més d’altres actuacions puntuals.
Treballs de repintada al camí de la Partida de Rufea. © Paeria

Carreteres a prop
del riu i les que
tenen més trànsit de
vehicles, actuacions
prioritàries

L’actuació a l’Horta de
Lleida se centra en els camins que són més a la vora
del riu, ja que és on, a causa de la boira, hi ha menys
visibilitat i, alhora, també
s’actua en altres vials princi-

A més, també es va fer el
desbrossament de marges
de camins, uns 150 quilòmetres, als encreuaments
i als punts en què la vegetació limita la visibilitat o
comporta un perill per a la
circulació de vehicles. •••

• L ’actuació al barri de Balàfia ha inclòs també l’ampliació de l’espai per als vianants
La Paeria ha millorat el carrer del
Metge Abiatar, al barri de Balàfia,
amb la renovació de més de la meitat
de la vorera dels nombres parells i la
seva ampliació fins arribar als 1,5 metres, millorant així l’accessibilitat dels
vianants. Al mateix temps, aprofitant
aquesta ampliació, s’han renovat les
conduccions d’aigua potable i s’han

millorat els embornals. També s’ha
actuat a la vorera dels nombres senars, on s’ha renovat la rigola i part de
la vorada i s’han instal•lat embornals
nous. Finalment, s’han dut a terme
els treballs d’aglomerat de la calçada. Aquestes actuacions s’han fet en
el marc de la campanya de manteniment de la via pública de la Paeria. •••

Treballs d’aglomerat del carrer. © Paeria

• L es societats instal·lades al recinte augmenten en un 37% els seus comptes

Laboratori TIC del Parc de Gardeny. © H. S.

obtenir creixements i es fan de manera menor”. Àngel Ros va destacar
que el parc per si mateix aporta activitat econòmica al marge de tota la
que genera com a innovació del teixit
productiu. Els bons resultats del parc
“demostren la potència i l’aportació
d’aquest projecte de parc científic a
l’economia de Lleida”, va dir. •••
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Parc Científic

El Parc Científic factura 102,5 milions
Les empreses del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida
van facturar l’últim any 102,5 milions
d’euros, un 37% més que l’exercici
anterior, quan es van assolir els 75 milions d’euros. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va mostrar la seva satisfacció
per aquesta pujada que s’ha aconseguit “en uns anys oen què costa molt
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