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Construcció de les dues rotondes de la N-II

•Són situades a la intersecció de la Caparrella i a l’encreuament d’accés a Butsènit
El projecte, destinat
a augmentar la
seguretat viària,
inclou la millora dels
carrils i dels serveis
afectats
de 58 m i un d’interior de 42
m, dos carrils de 4 m i voreres exteriors de 2 m.

Obres a la rotonda situada a la intersecció de la Caparrella.© S. C.

L

es obres de construcció de les rotondes de
la N-II, situades a la intersecció de la Caparrella
i a l’encreuament d’accés
a Butsènit, avancen a bon
ritme. Les dues actuacions,
que augmentaran la seguretat viària de la zona, formen

part d’un projecte global que
inclou la construcció d’una
tercera entre el pont de l’AVE
i la rotonda ja existent del
camí de Rufea, pròxima a la
zona del Camp Escolar.
La rotonda de la Caparrella
tindrà un diàmetre exterior

Pel que fa a la rotonda de
Butsènit, tindrà un diàmetre exterior de 39 m i un
d’interior de 23 m, dos carrils de 4 m i voreres exteriors
de 2 m. L’espai destinat als
vianants facilitarà l’accés
del marge dret de la N-II a
la parada d’autobús, que es
traslladarà a un punt situat
abans de l’entrada a la rotonda en direcció a Alcarràs.

Els dos projectes inclouen
la millora i l’adequació dels
carrils d’accés a les noves
rotondes des de Lleida i en
direcció a Alcarràs, a més de
la reposició de tots els serveis afectats, especialment
les xarxes de reg i de telefonia, a més de la instal·lació
d’enllumenat nou.
En el marc de les actuacions
es portarà a terme també
l’enjardinament interior de
les rotondes, que en el cas
de la de la Caparrella recuperarà la Creu del Batlle.
L’Ajuntament de Lleida va
adjudicar la construcció de
les rotondes a l’empresa
ACSA Obras e Infraestructuras SA per un import global
de 868.000,00 euros. •••

Millora de dos espais urbans de la Mariola

•Neteja, pavimentació, enjardinament, col·locació de bancs i decoració amb grafits

E

n el marc del projecte global de
millora d’espais urbans i de les
principals entrades del barris de
la ciutat, la Paeria està millorant paisatgísticament dos espais urbans de la
Mariola. La primera actuació se centra
a la zona que limita amb la rotonda de
Pius XII a l’altura de Ferran el Catòlic
i Onze de Setembre, on comença el
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camí de la Mariola. La segona correspon a la zona dels Blocs Gaspar de
Portolà, on hi ha 4 espais a diferents
nivells que antigament eren parterres.

Espai annex a la rotonda de Pius XII. © S. C.

Els treballs inclouen la neteja, pavimentació, enjardinament, col·locació
de bancs i —en el segon cas— dibuix
de grafits. •••

