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Nova pista poliesportiva a la Mariola
• D’ús restringit per als veïns, les entitats i els centres educatius del barri
Aquest equipament havia quedat en desús i és
per això que la Paeria l’ha
recuperat perquè els nois
i les noies l’utilitzin tant
en horari lectiu com fora.
L’actuació ha consistit a fer
un accés nou per mitjà de
la construcció d’una vorera
nova fins a l’entrada de la
pista poliesportiva i s’ha fet

tot el tancament nou que
protegeix la instal·lació. A
més, s’hi han col·locat dues
porteries de futbol i dues
cistelles de bàsquet. La pista poliesportiva és d’accés
restringit, de manera que
només la poden utilitzar les
entitats socials i els centres
educatius del barri, a més
dels veïns de la Mariola. •••

La pista nova disposa de porteries i cistelles. © Serveis Comunicació
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l barri de la Mariola
ha estrenat una pista
poliesportiva que la
Paeria ha recuperat i habilitat perquè els veïns, les
entitats i els centres educatius en facin ús. És una
instal•lació, situada entre
l’avinguda Onze de Setembre i el camí Corda de
Gardeny, que havia donat

S’ha construït un
accés nou i s’han
col·locat porteries
i cistelles
servei al seu dia als barracons de l’escola Magí Morera mentre es feien les obres
del nou centre escolar.

Els veïns poden gaudir d’un nou espai públic. © S.C.

Zona verda a Corregidor Escofet

• Amb arbrat nou i espais diferenciats amb paviments de sauló groc i vermell

E

Pla de millora global dels accesos i espais urbans. © S.C..
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n el marc del pla de millora global dels accessos i a 15 espais urbans
i de les principals entrades
dels barris, la Paeria ultima
les obres d’arranjament en
un solar situat al carrer Països Catalans, entre la rambla
Corregidor Escofet i el car-

rer Vic, on s’habilitarà una
nova zona verda.
Aquest nou espai públic de
Balàfia s’enjardina amb arbrat nou, s’hi creen zones diferenciades amb paviments
de sauló groc i vermell i s’hi
millora l’enllumenat. •••
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L’Arc del Pont torna a lluir

• La segona fase de la restauració s’ha centrat en la volta de creueria del segle XV

L

a restauració de l’Arc del Pont,
l’antiga porta medieval d’entrada
a la Lleida emmurallada, s’ha
completat després que la Paeria
n’hagi acabat la segona fase, que s’ha
centrat en la volta de creueria del segle XV, amb la neteja, l’adequació i
l’estabilització del material. La rehabilitació es complementarà amb un panell informatiu, en què s’observarà la
descripció de l’evolució de l’arc.

La segona fase dels treballs de restauració han consistit en l’eliminació
dels diferents morters de ciment aplicats en juntes, fissures, trencaments
i reintegracions, per evitar possibles
despreniments. A més, s’ha fet una
neteja integral en sec mitjançant
la projecció de partícules de silicat
d’alumini a baixa pressió, que ha permès distingir elements arquitectònics
d’interès com les quatre mènsules decoratives. Durant la primera fase de la

L’actuació ha consistit en la neteja i consolidació del material constructiu. © Ramon Gabriel

Més endavant s’instal·larà un
panell informatiu en què es
descriurà l’evolució històrica
d’aquest monument

restauració es va recuperar la façana
neoclàssica i es va posar al descobert
una trentena d’impactes de projectils
disparats durant la Guerra Civil, que
havien estat destapats en restauracions anteriors •••
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Rotondes de la Caparrella i Butsènit

• Augment de la seguretat dels veïns de l’Horta i dels usuaris dels equipaments comercials

L

es obres de les rotondes de la Caparrella i
la cruïlla a l’accés de
Butsènit, a la N-II, ja estan
enllestides. La primera infraestructura és situada a la
intersecció de la N-II amb el
camí de la Caparrella i la segona, a la glorieta situada a
la cruïlla d’accés a Butsènit.
Amb aquestes obres
s’augmenta la seguretat
viària dels veïns de l’Horta
i dels usuaris dels equipaments esportius i comercials
de la zona. Entre les dues
rotondes s’han instal•lat 27
punts de llum LED nous, 728
arbustos, 11 arbres, 2.174 m2
de superfície enjardinada i
10.921 m2 de paviment asfàltic. En el cas de la rotonda
de la Caparrella s’ha recupe-
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de 58 m i un d’interior de 42
m, dos carrils de 4 m i voreres exteriors de 2 m. A més,
l’actuació ha inclòs la millora i l’adequació dels carrils
d’accés a la rotonda nova
des de Lleida i en direcció
a Alcarràs, com també la
renovació de tota la xarxa
de serveis i la instal•lació
d’enllumenat nou.

Rotonda d’accés als equipaments de la Caparrella. © Hermínia Sirvent

Entre les dues
infraestructures s’han
instal·lat 27 punts de
llum LED nous
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rat part de la Creu del Batlle,
que forma part del guarniment interior.
La rotonda de la Caparrella té un diàmetre exterior

La rotonda de Butsènit
disposa d’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 per als
vianants facilita l’accés del
marge dret de la N-II a la
parada d’autobús, que s’ha
traslladat abans de l’entrada
a la rotonda en direcció a Alcarràs. •••

Novembre de 2014 • Urbanisme

Ros i Siurana van dir que el parc és un referent per a la ciutat. © Paeria

La trobada lúdica va incloure recreacions històriques. © Paeria.

Camps Elisis, en plena forma als 150 anys
• La trobada commemorativa aplega representants institucionals i milers de ciutadans

E

l Parc dels Camps Elisis va ser en la
seva creació —l’any 1964— i durant moltes dècades un símbol de
modernitat i un espai importantíssim
de trobada, de lleure i de cultura per
als veïns de la ciutat. Aquest paper de
punt de refèrencia per als lleidatans i
lleidatanes és el que el parc ha de continuar tenint ara i en el futur, segons va
afirmar l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,

en el decurs de la festa commemorativa del 150è aniversari celebrada el 26
d’octubre.
El paer en cap, acompanyat de l’exalcalde Antoni Siurana, va presidir al
mateix parc una multitudinària trobada lúdica que va aplegar més de 3.000
persones, entre ciutadans i representants institucionals.

La música de qualitat no va faltar a la cita commemorativa. © Paeria

A més dels parlaments, en què Ros i
Siurana van glossar la història i la importància que aquest espai ha tingut
i segueix tenint per a la ciutat, la festa
va incloure un concert interpretat per
la Banda Municipal, la representació de
peces teatrals a càrrec de companyies
lleidatanes, una rua de mascotes, una
desfilada de gegants de Lleida i jocs
infantils. •••

La festa va aplegar més de 3.000 ciutadans i ciutadanes. © Paeria

“Descobrim els Camps Elisis”

U

na cinquantena d’alumnes de l’Escola Pràctiques I s’han desplaçat aquesta tardor al parc
per familiaritzar-se amb els seus “secrets”. Els
escolars, tots de Cicle Mitjà (8 i 9 anys), han gaudit
d’una visita comentada destinada a conèixer les
plantes, els arbres i els principals monuments de la
zona. L’objectiu és sensibilitzar els infants sobre el
patrimoni natural i urbanístic de la ciutat.
L’activitat, batejada amb el nom de “Descobrim els
Camps Elisis”, forma part del programa Educació a
l’abast i tindrà continuïtat aquesta primavera amb
més visites de centres escolars. •••
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