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Bruc guanya 55 places d’aparcament

• Renovació i ampliació de les voreres d’un important eix viari del barri de Cappont
Les obres de millora i de reurbanització del carrer Bruc, en el tram entre
Jaume II i l’avinguda de València, al
barri de Cappont, han permès renovar
i ampliar la vorera (fins als 4,5 m) que
dóna als edificis amb números senars,
per garantir l’accessibilitat i donar
més prioritat als vianants, com també renovar els serveis d’aigua i clavegueram, pavimentar tota la calçada i
ampliar parcialment la vorera (fins als
3 m) dels números parells en la seva
confluència amb el carrer Jaume II. A
més, s’hi han plantat arbres nous i s’hi
ha col·locat mobiliari urbà, com també pilones per delimitar la zona de pas
de vehicles.
S’han renovat la vorera i els serveis d’aigua i clavegueram, i s’ha pavimentat la calçada. © H. S.

El projecte ha inclòs, a més,
l’habilitació d’una zona d’aparcament
de 1.078 metres quadrats amb 55 places gratuïtes, que se situa en un solar
d’aquest carrer. Aquesta actuació és
molt important per al barri, ja que el

El carrer guanya pàrquing
gratuït i es dóna més
prioritat als vianants

carrer del Bruc és un eix que connecta
el pont Vell amb Cappont, amb el centre a l’avinguda de València, i perquè
amb la millora s’afavorirà el pas dels
vianants. •••

Pàrquing per a motos a Francesc Macià

• En un solar amb 70 places d’estacionament, en què també hi caben les bicicletes
L’Ajuntament de Lleida arranjarà el
solar situat a l’avinguda de Francesc
Macià, números 43 i 45, i el carrer Clot
de les Monges, 10 per adequar-lo com
a aparcament per a motos i bicicletes,
fruit de l’acord a què s’ha arribat amb
el propietari d’aquest espai per cedirlo temporalment a la Paeria mentre
no s’hi construeixi.

Lleida té 1.374 noves places de motos. © S. C.

En aquest solar de 652 m2 s’hi habilitaran unes 70 places d’aparcament
per a motos i s’hi instal·laran tres barres perquè també s’hi puguin guardar
bicicletes. L’actuació permet complementar l’acció que ja va fer la Paeria a
tota la rambla de Ferran per evitar que
els vehicles de dues rodes aparquessin a les voreres. •••
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Reforma integral de la Banqueta

• El nou passeig disposa de jardineres de grans dimensions i de vegetació i flors
un total de 264 plantes arbustives i 572 flors de temporada, que donen color a
aquest espai nou.

La reforma global de la
Banqueta ha donat pas a un
espai de passeig nou, amb
bancs i jardineres de grans
dimensions en les quals
s’hi han plantat vegetació i
flors.

Les obres de
remodelació han
permès dignificar un
espai històric de la
ciutat de Lleida

Amb aquesta renovació s’ha dignificat un espai
històric de Lleida. Així, els
ciutadans i les ciutadanes
poden tornar a gaudir de
passejos tranquils, en què
poden contemplar la majestuositat del riu Segre al
seu pas pel centre de la ciutat i els nombrosos edifics
de gran valor arquitectònic.

que hi havia fins ara a
l’avinguda Blondel (davant
de l’edifici de l’Ajuntament)
i l’avinguda de Madrid (davant del carrer Saracíbar).

El canvi integral paisatgístic d’aquesta zona emblemàtica de la ciutat ha
permès treure les fonts

El projecte tècnic contemplava demolir totes les
fonts, que no havien acabat
de funcionar mai i que amb

El passeig disposa de 264 arbustos i 572 flors de temporada. © H. S.

el temps s’havien anat deteriorant i havien acumulat
problemes de filtracions.
Les fonts han donat pas
a set jardineres de grans dimensions, tres de circulars i
quatre de rectangulars, i 37
jardineres més que són més
petites, on s’hi han plantat

Després de la substitució de les fonts, que es
van construir al final dels
anys 1980, s’ha arranjat tot
l’espai amb llambordes noves. Les obres de remodelació pugen a uns 60.000
euros, que són inclosos
dins del pressupost anual
dels serveis de jardineria de
l’Ajuntament de Lleida. •••

Noves fonts d’aigua a la canalització

• Situades a l’altura del camí de Grenyana i del carrer Jaume II amb Pere de Cabrera
Grenyana, abans del pont
de Príncep de Viana, i l’altra
a l’altura del carrer Jaume II
amb Pere de Cabrera, al costat del pont dels Instituts.
Aquestes fonts se sumen
a la que hi ha a prop de la
plaça Blas Infante i donaran
servei als nombrosos usuaris que passegen, corren,
van amb bicicleta, fan gimnàstica per la canalització o
passen una bona estona en
contacte amb la natura.

Font situada a l’altura de Jaume II amb Pere de Cabrera. © H. Sirvent

La Paeria ha instal·lat fonts
d’aigua potable noves a la
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canalització del riu Segre.
En concret, una al camí de
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Aquesta actuació respon
a les demandes que han fet
arribar els usuaris de la canalització a la Paeria, que, alhora, ha millorat l’enllumenat
i ha instal·lat diferents jocs
esportius al llarg del seu recorregut, els quals perme-

ten exercitar diferents grups
musculars (extremitats, tronc
superior i inferior).
El gimnàs a l’aire lliure és
situat entre el pont Vell i el
de la Universitat, repartit en
cinc punts, amb la finalitat
de fer els desplaçaments
corrent. Té quatre cartells
informatius amb normativa que explica com s’han
d’utilitzar els jocs.
La canalització del riu s’ha
convertit en un parc de lleure, d’oci i esportiu i és una
de les zones preferides pels
lleidatans per fer exercici,
atès que és un dels parcs
urbans fluvials més llargs
de tot l’Estat espanyol, amb
poc més de dos quilòmetres
de recorregut senyalitzat. •••

