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El Centre Històric estrena senyalització

• Indica els principals punts d’interès i d’atracció turística i comercial del barri
sobre els pàrquings –com
el del Seminari o l’Illa de
la Maternitat– i els carrers
més importants, com les
avingudes de Madrid i de
Blondel, Cavallers o la rambla d’Aragó.

També s’orienta
els vianants sobre
els pàrquings i
els carrers més
importants
Imatge de la senyalització nova a la Costa del Jan. © S. C.

L

a Paeria ha iniciat la
instal·lació de la nova
senyalització viària per
als vianants pels carrers del
Centre Històric. En una primera fase, s’han col·locat 29
senyals a 19 punts diferents,
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que indiquen els principals
punts d’interès i d’atracció
turística i comercial del barri, com ara l’Eix Comercial,
el Mercat del Pla, la plaça de
Ricard Viñes o el Turó de la
Seu Vella. També orienten
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Els senyals són situats a les
cruïlles principals dels carrers
més utilitzats pels vianants.
El material té el fons de color blau per facilitar la seva
identificació. Aquesta acció
reforça una d’anterior sobre
els aparcaments i els punts

més importants de la zona,
coincidint amb l’obertura del
Mercat del Pla. Més endavant
es farà una segona fase amb
aproximadament 30 senyals
més en altres zones del Centre Històric.
Cal recordar que l’Ajuntament de Lleida ha posat en
marxa un Pla de Dinamització del Centre Històric que
pretén transformar el barri
d’una manera transversal i
integral, per mitjà de la creació d’una marca que, sota
el nom “Districte Mercat
del Pla”, doni a conèixer la
idiosincràsia, l’expressivitat
i l’especial atractiu del barri.
Es fa per mitjà del foment a
l’emprenedoria, millores de
l’entorn i un pla de comunicació i difusió. •••
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Plaça Baulies, nou espai públic a la Bordeta

•L’indret disposa de quatre jocs esportius, bancs de pedra i arbrat nou

C

oincidint amb la Festa Major del
barri, la Bordeta va estrenar la
plaça Baulies, que dota la zona
d’un nou espai públic enjardinat i amb
jocs. El nou indret forma part del projecte global de millora d’espais urbans
i de les principals entrades dels barris
de la ciutat que està duent a terme
l’Ajuntament de Lleida.

La plaça nova ha estat possible gràcies a l’enderrocament de l’antiga masia de propietat municipal de la Casa
Baulies que hi havia en aquest mateix
espai i l’arranjament posterior de tota la
superfície, la col·locació de quatre jocs
esportius i bancs de pedra i la plantació
d’arbrat nou. Cal dir que entre els mesos
de setembre i octubre d’enguany es
procedirà a la plantació d’una quinzena
d’arbres més a la plaça i a la instal·lació
d’una gran jardinera feta amb les restes
dels balcons de ferro de l’antiga Casa
Baulies.

El pla de millora global d’espais urbans i de les principals entrades dels
barris de la ciutat aborda a la Bordeta altres dues actuacions, a més de la
plaça Baulies. Un dels treballs es du a
terme al carrer Juneda amb l’avinguda
de les Garrigues, en un solar buit on es
construirà un muret de gabions i terras-

ses amb taulons de fusta. A la vegada,
s’enjardinarà la zona amb la plantació
d’arbrat nou. L’altra actuació, ja finalitzada, ha estat a la plaça Esplai, a la qual
s’ha millorat l’enjardinament del parterre, s’ha ampliat la zona enjardinada
delimitada amb taulons de fusta i s’han
renovat tots els bancs. •••

El barri disposa d’una nova plaça enjardinada i amb jocs esportius. © Defoto

El pont de Príncep de Viana
estrena fluorescents

L’Ajuntament habilitarà
3,7 km més de carril bici

L

’Ajuntament construirà
a curt termini 3,7 km
més de carril bici. Actualment la xarxa té 35,2 km
i l’objectiu és garantir que
cada barri tingui almenys
una connexió contínua
fins al centre de la ciutat.
Les principals millores que
es portaran a terme són la
construcció d’un carril bici

a la Rambla d’Aragó i Lluís
Companys, la millora de la
connexió del barri del Secà
de Sant Pere amb Balàfia a
través de l’avinguda de Torre
Vicenç, la millora i l’ampliació
del carri bici a l’avinguda
Estudi General aprofitant la
reurbanització d’aquest vial,
i la implantació de carril bici
a l’avinguda de València. •••

Suposarà un 50% d’estalvi energètic. © Paeria

P

er mitjà de l’empresa
que gestiona l’enllumenat públic de la
ciutat de Lleida, la UTE LleidaLlum (Romero Polo-Citellum), l’Ajuntament ha renovat els 200 fluorescents
de les baranes del pont de
Príncep de Viana. Amb la
substitució d’aquestes pantalles s’aconseguirà fins a

un 50% d’estalvi d’energia
gràcies a l’ús de la tecnologia LED.
Aquest estiu s’ha fet la
substitució de 720 fluorescents a tota la ciutat. La resta de pantalles s’instal·laran
a diverses ubicacions de
Lleida, sobretot als ponts i
a les zones per a vianants.•••

Obres per adequar un carril bici a la Rambla d’Aragó. © H. S.
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Més places de pàrquing a la Mariola

• Per a motos i cotxes que es concentren a diferents trams del barri

da reductora de velocitat al carrer Pius
XII. D’altra banda, s’han creat 72 noves
places d’aparcament per a cotxes i
motos que es concentren a diferents
trams. S’ha modificat l’aparcament de
fila en bateria al carrer Cardenal Cisneros, i al carrer Onze de Setembre s’ha

La Paeria du a terme
millores de senyalització,
la reordenació viària i
reparacions a la via pública
en aquesta zona de la ciutat
Noves places d’aparcament al carrer Cardenal Cisneros. © S. C.

D

ins de la campanya intensiva
de neteja “Fem dissabte al teu
barri”, es van dur a terme actuacions complementàries a la Mariola, que van suposar millores en la
senyalització i la reordenació viària i
també reparacions a la via pública.

Els treballs van incloure millores de
pavimentació i reparacions a 20 carrers i espais i es van reposar set elements de mobiliari urbà. Es va millorar
la senyalització i la repintada de carrils
als carrers Onze de Setembre i Cardenal Cisneros i es va instal·lar una ban-

suprimit un carril de circulació per fer
l’estacionament en filera.
S’han arreglat espais sense urbanitzar a la plaça Galícia i a la zona dels
Blocs Ramiro Ledesma. A més, s’han
fet treballs de jardineria a 24 carrers i
espais i s’ha fet una revisió exhaustiva
de les zones de jocs infantils. •••

Millorada l’entrada al Sagrada Família

• Fruit de les obres fetes al carrer Comtes d’Urgell, entre Democràcia i Anselm Clavé

E

l carrer Comtes d’Urgell, en el
tram comprès entre Democràcia
i Anselm Clavé, s’ha millorat amb
la modernització de xarxes i algunes
obres complementàries. En el marc
d’aquesta actuació, també s’ha canviat part del col·lector entre el carrer
Igualada i Comtes d’Urgell.

bre) per impedir que els vehicles accedeixin i s’estacionin damunt la vorera. Amb l’ampliació de l’espai per a
vianants i la creació de toperes també
s’ha facilitat la recollida d’aigües pluvials, amb la col·locació d’embornals
nous, a més de l’adaptació de tapes i
de reixes existents a les rasants noves.

Senyalització nova
A més, a la vorera del carrer Democràcia, a l’altura d’Anselm Clavé,
s’han fet toperes, s’ha col·locat de nou
la senyalització existent, tant vertical com horitzontal, i s’han canviat
d’ubicació i s’han renovat els semàfors
del pas de vianants de la cruïlla. •••

L’actuació ha permès renovar
i ampliar la part de la
vorera a l’entrada al centre
educatiu, plantar cinc arbres
i canviar part del col·lector
També s’ha refet i s’ha ampliat la
part de la vorera de davant del col·legi
Sagrada Família amb un paviment de
llamborda de color teula, que optimitza l’accés al centre educatiu. L’actuació
urbanística inclou la instal·lació de
mobiliari urbà i també la plantació de
cinc arbres nous amb reg (al novem-
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L’accés al Col·legi Sagrada Família és més segur. © H. Sirvent

