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Pàrquing de 150 places a l’Escola Alba

•Per millorar la seguretat viària de la comunitat educativa i s’estrenarà al setembre
pàrquing que s’arranjarà en aquesta
parcel·la serà d’ús exclusiu per als pares i les mares d’alumnes del centre
escolar.
L’Ajuntament de Lleida es farà càrrec de les obres de construcció (que
tindran un cost d’uns 150.000 euros)
i del manteniment ordinari d’aquest
equipament i l’AMPA participarà en el
lloguer del terreny.

L’aparcament de 150 places serà en un terreny adjacent a l’escola © H. Sirvent

L’Escola Alba estrenarà a l’inici del
pròxim curs, al setembre, un aparcament de 150 places, les obres del
qual farà i finançarà íntegrament el
consistori lleidatà. D’aquesta manera,
l’Ajuntament de Lleida ha atès una de
les principals reivindicacions dels pa-
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res i les mares i de la comunitat educativa en general del centre escolar per
millorar la seguretat viària.
La Paeria ha signat un contracte
de lloguer del terreny privat de 4.498
m2 contigu a l’escola per 10 anys. El

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
destacar la importància de l’acord a
què s’ha arribat per una reivindicació
justa de la comunitat escolar i dels
pares de treballar per l’augment de la
seguretat dels alumnes de l’escola.
Ara, tant la Paeria com la comunitat
educativa reclamen a la Generalitat
de Catalunya que construeixi una rotonda a la C-12 per millorar la seguretat en l’accés a l’escola. •••
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Millors espais públics i accés als barris

•Construcció d’una rampa d’accés a Raimat i ampliació de la sala d’actes
L’Ajuntament de Lleida
millorarà durant aquest
any un total de 5 espais
urbans i els accessos de
deu barris i del centre de la
ciutat. La primera de les 15
actuacions que s’aborda és
l’enderroc de la casa Baulies
de la Bordeta, que es convertirà en un plaça nova,
enjardinada i amb quatre
jocs esportius d’ús individual. A més, s’hi plantarà
arbrat nou i es construiran
bancs de pedra.
Aquest projecte global
de millora d’espais urbans
i de les principals entrades
del barris de la ciutat té un
pressupost total de 860.000
euros, el 70% del qual el
finançarà la Generalitat a
través del Pla Únic d’Obres

i Serveis (PUOSC) i el 30%,
restant, l’Ajuntament de
Lleida.
El projecte preveu millorar la urbanització d’espais
públics, ampliar i reformar
places amb jocs infantils
i reordenar i condicionar
l’accés, amb nou enjardinament, enllumenat i millores
paisatgístiques a Pardinyes,
Secà de Sant Pere, Bordeta,
Cappont, Llívia, Balàfia, Mariola, Magraners i Raimat, a
més del centre de la ciutat.
Treballs a Raimat
Els veïns i les veïnes de
Raimat tindran enguany
més facilitat per entrar a
les piscines després de
les obres de millora de
l’accessibilitat dutes a ter-

Una reixa de la Casa Baulies formarà part de la nova plaça. © H. S.

me per l’Ajuntament de
Lleida. El consistori també
du a terme l’ampliació de la
sala d’actes i la construcció
d’una aula nova. L’actuació
a les piscines de Raimat ha
consistit en la construcció

d’una rampa nova, adaptada a la normativa vigent
sobre accessibilitat, que
va des de l’esplanada de
l’aparcament fins a l’interior,
on es troben les dues piscines i el jardí. •••

Enjardinament del pàrquing
de l’Illa de la Maternitat

•Plantació d’arbrat nou i més llums

La plaça té més flors i plantes arbustives de color © H. Sirvent

Vegetació renovada a la
plaça de Ricard Viñes

La zona de pàrquing disposa de nova il·luminació. © H. Sirvent

•Hi ha rosers i arbustos a les grades

La Paeria ha finalitzat
l’adequació paisatgística i
l’enjardinament a la zona
del pàrquing de l’Illa de
la Maternitat, en concret,
davant de la façana del
Museu de Lleida. Aquesta
millora ha consistit en la
pavimentació amb sauló,
la plantació d’arbrat nou,

La plaça de Ricard Viñes
ha renovat la seva imatge
amb la vegetació arbustiva
nova, la reposició d’alguns
arbres i la plantació de
flors, a més de la instal•lació
d’un paviment de color
verd i gespa a les graderies
i l’estructura que amaga
l’entrada al pàrquing.

tot mantenint l’existent, i la
instal•lació de 5 lluminàries
noves per potenciar el trànsit de vianants de la zona.
L’actuació s’ha complementat amb la millora dels
accessos del pàrquing cap a
la zona del Museu de Lleida
i el carrer Sant Crist. •••

La Paeria ha substituït la
gespa en forma de laberint
per formigó de color verd.
Alhora, s’han replantat
onze arbres, com també rosers a les grades i arbustos
de color i de temporada a
la rotonda i en l’estructura
d’entrada al pàrquing i a la
rotonda. •••
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