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Baixa la sinistralitat en el trànsit

• En un 35%, en part, per les accions de la Paeria per promoure la seguretat viària

L

a sinistralitat i la lesivitat en
el trànsit han baixat a la ciutat de Lleida un 35% aquest
any, gràcies, en bona part, a les
accions per promoure la seguretat viària que l’Ajuntament ha dut
a terme i que s’han centrat en la
reducció de la velocitat, amb la
instal·lació dels nous radars i semàfors amb càmeres.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha
remarcat que és important continuar fent pedagogia entre els conductors i els vianants i posar eines
des de l’Ajuntament de Lleida al
servei de la seguretat, com ara la
pacificació del trànsit als entorns
escolars, la construcció de rotondes i altres elements que limiten la
velocitat dels vehicles.

La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Marta Camps,

ha destacat que el Pla de Mobilitat
Urbana, que es va aprovar a finals
del 2011 i que preveia gairebé 70
actuacions, s’ha executat al 50%.
Bàsicament, s’ha fet la remodelació
de la xarxa d’autobusos urbans, la
millora de l’accessibilitat al carrer i
la construcció de 1.050 noves places d’aparcaments dissuasoris.
També s’afegeix al pla un nou
centre de control i informatització
semafòric i el foment dels entorns
escolars segurs.
Amb el Pla de Mobilitat Urbana
l’Ajuntament de Lleida preveu reduir en el decurs dels pròxims sis
anys un 6% els desplaçaments en
vehicle privat a la ciutat i alhora
augmentar els usuaris del transport públic, a peu o amb bicicleta,
que actualment representen el
55% dels desplaçaments que es
fan a Lleida. •••
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• A Ramón y Cajal s’han col·locat 42 punts de llum i s’han desplaçat els bàculs de la vorera

L

a millora de l’enllumenat dels carrers Bisbe
Martín Ruano i Ramón
y Cajal ja és una realitat.
L’actuació ha consistit en la
instal•lació de 12 columnes
noves de 4 metres al carrer
Bisbe Martín Ruano i la substitució de 15 bàculs per uns
de més moderns i un braç
més llarg per evitar interferir
amb els arbres.
A més, s’han col·locat 42
punts de llum (abans n’hi
havia 15) a Ramón y Cajal.
També s’han desplaçat els
bàculs que hi ha al mig de
la vorera per millorar l’espai
per als vianants. Aquestes
actuacions formen part
del programa de reforç
d’enllumenat i noves inversions en renovació de bà-

culs, fanals i lluminàries que
l’empresa
concessionària
LleidaLlum està duent a terme en determinats carrers i
barris de Lleida.

Urbanisme

Enllumenat nou a Bisbe Martín Ruano

En el context de renovació de l’enllumenat, s’han fet
els treballs al carrer Baró de
Maials de Pardinyes. En els
pròxims mesos es començaran els treballs a la Mariola, Joc de la Bola, Camp

Aviat es canviaran
els llums a la
Mariola, Joc de la
Bola, Camp d’Esports,
Vilamontcada,
Llívia, Raimat,
Sucs, Butsènit i la
Caparrella

L’enllumenat de Bisbe Martín Ruano ja s’ha posat en marxa. © Paeria

d’Esports,
Vilamontcada,
Llívia, Raimat, Sucs, Butsènit,
Caparrella i polígon El Segre.
Actualment, a la ciutat s’han

instal•lat 5.400 nous LED i
també 5.000 noves reactàncies electròniques de sodi
regulables. •••
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