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Renovació dels accessos a Raimat

• Dins del projecte global de millora dels espais urbans i de les principals entrades als barris

L

’Ajuntament de Lleida
ha iniciat les obres de
millora i de reforç del
ferm de la carretera d’accés
a Raimat i Sucs des de
l’autovia A-22 (Lleida-Osca)
fins al nucli de població de
Raimat.

trucció d’unes escales noves i la rampa a les dues
piscines i a la zona enjardinada, adaptada a la normativa vigent sobre accessibilitat, i les obres d’ampliació
de la sala d’actes i d’una
aula de la Casa de la Vila.

Els treballs, llargament
reivindicats pels veïns i les
veïnes de la zona, afecten
un tram de 1.100 m de longitud i 7 m d’amplada.

A més, el paer en cap,
Àngel Ros, va assenyalar
en el marc de la Festa Major de Raimat la voluntat de
l’Ajuntament de Lleida de
continuar treballant per la
millora de la zona.

En aquesta obra s’utilitza
per primera vegada al terme municipal de Lleida el
sistema de reciclat en fred
de paviment existent, una
tècnica que s’aplica habitualment en carretera,
però en trams urbans. Amb
aquesta mescla reciclada es
redueix l’impacte ambien-

Treballs d’asfaltatge dels accessos a Raimat. © H. S.

És la primera vegada
que s’utilitza al terme
municipal de Lleida
el sistema de reciclat
en fred

tal, ja que no es generen residus i es millora la capacitat resistent del paviment.
Cal recordar que la Paeria ha dut a terme recentment a Raimat un seguit
d’actuacions com la cons-

Els treballs, amb un cost
de 40.000 euros, formen
part del projecte global de
millora d’espais urbans i de
les principals entrades del
barris de la ciutat, que disposa d’un pressupost total
de 860.000 euros. •••

Accés més segur al col·legi Riu Segre

• Reordenació de la zona que va del Centre de Piragüisme de Lleida fins al gimnàs Trèvol

L

es obres de millora de l’entorn
del col·legi Riu Segre a Pardinyes
es van enllestir a l’inici d’aquest
curs escolar. L’actuació, que forma
part del Projecte d’Entorns Escolars
Segurs, ha reordenat la zona que envolta el centre educatiu des del Centre
de Piragüisme de Lleida-Saül Craviot-

Habilitació d’una vorera
per garantir l’entrada dels
infants i els familiars i
anivellament i reparació
de tot el camí que rodeja el
centre educatiu
to fins darrere del gimnàs Trèvol. Els
treballs han consistit a habilitar una
vorera per garantir l’accés dels infants
i les famílies fins a la sortida del cicle
infantil del col·legi i a arranjar tota la
zona, de manera que s’ha mantingut
l’accés i l’estacionament de vehicles,
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Les obres han permès arrenjar tot el camí. © H. S.

però es garanteix el pas de la comunitat educativa i dels usuaris del complex esportiu de la zona.
Els treballs han inclòs la perllongació de la vorera del camí de darrere fins a la porta de cicle infantil,
l’anivellament i la reparació de tot el

camí, i, a més, la instal·lació de desaigües per evitar que la zona s’entolli
quan plou. També s’han col·locat tres
pilones a banda i banda de la sortida
del Centre de Piragüisme de Lleida perquè els vehicles redueixin la velocitat.
A la zona de vorera que s’ha habilitat
també s’ha instal·lat mobiliari. •••

