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L’Escola Alba estrena aparcament

• Amb 150 places de pàrquing gratuït reservat als pares i les mares dels alumnes

L

’Escola Alba va estrenar a l’inici del curs el
nou aparcament que
l’Ajuntament de Lleida ha
construït als terrenys annexos al centre. La comunitat
educativa i les famílies dels
alumnes poden fer ús del
pàrquing, d’uns 4.500 metres quadrats i amb capacitat per a 150 places, que
està destinat exclusivament
a zona d’aparcament per a
pares i mares d’alumnes del
centre escolar.
Amb aquesta obra, la
Paeria ha millorat la seguretat a l’escola, atenent les
reivindicacions que havia
fet la comunitat educativa.
No obstant això, tant els
pares i les mares com els
educadors continuen recla-

El pàrquing millora la seguretat en l’accés dels alumnes a l’escola. © H. Sirvent

La construcció del
pàrquing al costat
de l’escola és una
reivindicació de la
comunitat educativa

mant la construcció d’una
rotonda a la C-12 o un nou
sistema d’accés per part de
la Generalitat de Catalunya
per completar la solució al
problema de mobilitat del
centre i millorar la seguretat
en l’entrada a l’equipament.

L’Ajuntament de Lleida
s’ha fet càrrec de la construcció i el finançament
íntegre de les obres de
l’aparcament. A partir d’ara,
el consistori tindrà cura
del manteniment ordinari
d’aquest equipament. •••

Millora dels accessos a cinc escoles

• Obres de millora a Dominiques, Sagrada Família, El Gargot, Riu Segre i Episcopal

E

n el marc del projecte “Entorns escolars
segurs”, en els darrers
mesos s’han dut a terme
obres de millora en els accessos als col•legis Dominiques, Sagrada Família, El
Gargot, Riu Segre i Episcopal.
La darrera actuació ha
estat a l’entorn del col•legi
Episcopal. Les obres al carrer Doctor Combelles, just
al davant del col•legi, tenen
l’objectiu prioritari de pacificar el trànsit, convertir-lo
en una zona amb limitació
de trànsit a 30 km/h i donar
prioritat als vianants.
Aquesta actuació és complementària a la millora de
l’accés escolar a l’Episcopal

4

amb la rotonda a la cruïlla
dels carrers Pius XII amb
Roca Labrador i Joan Miró, i
amb la instal•lació de mobiliari urbà nou. Al carrer Doctor Combelles s’han construït dos rebaixos i un pas
de vianants nous, s’ha eliminat l’espai per a vehicles
estacionats a la cruïlla i s’ha
habilitat estacionament de
rotació. A més, s’ha pintat
de color verd i amb cercles
de colors tota la superfície
per a vianants, que s’ha protegit amb pilons i bancs. •••

A l’entorn de
l’Episcopal, Doctor
Combelles és una
zona amb limitació
de trànsit a 30 km/h
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Un tram de Combelles, pintat de verd amb cercles de colors. © H. S.
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Aprovat l’avançament del POUM de Lleida

• Defineix els criteris generals del plantejament urbanístic de la ciutat dels pròxims 15 anys

E

l Ple Municipal de
l’Ajuntament de Lleida del 3 d’octubre va
aprovar l’avançament del
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que defineix els criteris generals del
plantejament de la ciutat
per als pròxims 15 anys.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va destacar que “el
POUM orienta Lleida cap a
un model de ciutat capital
en equipaments, en serveis
i en oportunitats tant per
al desenvolupament de les
persones com per al desenvolupament econòmic” i va
subratllar que “el pla plasma un model d’integració
del món urbà i el món rural,
i aposta per la qualitat de
vida i la cohesió social”.

El POUM proposa un creixement urbanístic sostenible per a la ciutat. © H. Sirvent

L’Escola de Belles
Arts acull l’exposició
de l’avanç del POUM,
també consultable al
web de la Paeria

Fins al 15 de gener l’avanç del POUM és exposat
a l’Escola Municipal de Belles Arts –la mostra consta
de 36 panells informatius–
i al web www.paeria.cat
per tal que els ciutadans
es puguin informar i fer les

corresponents propostes,
observacions i al•legacions
al projecte presentat. El nou
POUM dóna molta importància al Centre Històric i al
creixement sostenible, sense gairebé zones d’expansió
residencial noves. •••

Adequació d’un solar del camp del Segre

• El terreny s’utilitzarà per a activitats complementàries del club de futbol de Cappont

L

’Ajuntament de Lleida ha
asfaltat el solar adjacent
al camp de l’Atlètic Segre.
És una parcel•la situada entre
l’avinguda Barcelona i el carrer
Riu Ebre, que té una superfície de
2.600 metres quadrats i que es farà
servir com a zona per a activitats
complementàries del club. També
es construeix un nou col·lector i

embornals per connectar-los amb
la xarxa de clavegueram, i s’ha millorat el talús lateral, que dóna al
costat del carrer Riu Ebre.
L’actuació, que té un pressupost
d’uns 50.000 euros, forma part de
les inversions que habitualment fa
l’Ajuntament a les instal·lacions esportives municipals. •••

El solar és al costat del camp de futbol. © H. S.
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Renovació dels accessos a Raimat i Sucs

• Actuació en un tram de 1.100 metres de longitud i 7 metres d’amplada

L

es obres de millora i de
reforç del ferm de la
carretera d’accés a Raimat i Sucs, des de la cruïlla
de la N-240 fins a l’accés a
Raimat, ja estan enllestides.
L’actuació s’ha fet en un
tram de 1.100 m de longitud i 7 m d’amplada, que
abasta una superfície total
de 7.700 m2.

A la primera fase dels treballs s’ha aplicat la tècnica
del reciclatge en fred del paviment existent. Aquest sistema consisteix a estendre
una nova capa d’aglomerat
asfàltic mitjançant el reciclatge in situ del paviment
existent. Els treballs s’han
efectuat amb un tren de
maquinària especial que
ha dut a terme el fresatge

L’actuació s’ha fet des de la cruïlla de la N-240 fins a l’accés a Raimat. © Hermínia Sirvent

S’ha utilitzat material
reciclat, que no
genera residus, per
tal de reduir l’impacte
ambiental

(rascat i enderroc) de 8 cm
de gruix de la capa de paviment existent, la mescla
amb una emulsió bituminosa i l’estesa del material reciclat. Amb aquest tipus de
mescla reciclada es redueix
l’impacte ambiental, atès

que no es generen residus
i es millora la capacitat resident del paviment existent.
A la segona fase s’ha estès
una capa d’aglomerat asfàltic en calent i s’ha pintat la
senyalització horitzontal definitiva. •••

Asfaltatge de l’avinguda de les Garrigues

• Les obres han consistit en la repavimentació de la calçada del vial al barri de la Bordeta

E

Treballs de repavimentació de la calçada. © H. S.
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n el marc de la campanya de
manteniment de la via pública, l’Ajuntament ha dut a terme treballs de repavimentació a la
calçada de l’avinguda de les Garrigues, al barri de la Bordeta. Dins
de la mateixa campanya, també
s’han fent tasques de pavimentació al carrer Comtes d’Urgell, dins
de l’actuació que s’ha dut a terme

en aquesta zona, concretament
entre els carrers Democràcia i Anselm Clavé. En aquests treballs,
que s’inclou el reforç de la seguretat a l’entorn del col•legi Sagrada
Família, s’ha renovat la part de la
vorera de davant del centre educatiu amb un paviment de llamborda de color teula que millora
l’accés al col•legi. •••

