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Nou aparcament al carrer Ballester

• Dóna servei a una zona amb equipaments sanitaris i escolars
Ha entrat en servei el nou
aparcament que s’ha habilitat en els solars situats
als carrers Ballester, Canonge González i Governador
Moncada.
L’Ajuntament de Lleida
ha agençat un pàrquing
que disposa d’una vintena
de places d’aparcament
de rotació, les quals donen
servei a una zona, que és a
prop de la rambla d’Aragó,
que té diversos equipaments sanitaris i escolars.
El solar on s’ha agençat
el pàrquing de zona blava
és el resultant de l’enderroc
de dos edificis que estaven
desallotjats feia temps i que
es va dur a terme fa unes
setmanes pel propietari,
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conveni entre l’Ajuntament
de Lleida, l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU)
i l’entitat Solvia Depelopment, SL per a la cessió
temporal de l’ús d’aquests
solars situats als carrers
Ballester, 8, Canonge Gonzalez, 7-9 i Governador
Moncada, 3-5 de la ciutat
de Lleida.

La zona és a prop de la rambla d’Aragó. © H. Sirvent

després que la Paeria els
declarés en ruïna imminent.
Precisament, la Comissió d’Urbanisme, Mobilitat,
Via Pública i Concessions
va donar llum verda a la
proposta d’aprovació del
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El solar del
pàrquing de 20
places és fruit de
l’enderroc de dos
edificis en ruïna

La Paeria du a terme en
els darrers mesos un esforç
important per incorporar
noves places de pàrquing
a diferents zones de la ciutat, sia gratuïtes o de rotació, per facilitar la mobilitat
dels ciutadans i fer més fàcil
l’accés a les zones comercials i als equipaments escolars i sanitaris. •••
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Urbanització d’un tram de l’Estudi General

• Actuació en 6.000 m2 per crear un espai públic agradable
L’Ajuntament de Lleida està duent a
terme les obres d’urbanització d’un
tram de més de 6.000 m2 de l’avinguda
de l’Estudi General, entre els carrers
Pere de Cabrera i Jaume II. Amb
aquests treballs es millorarà, principalment, l’accessibilitat, la mobilitat i
la seguretat ja que es disse-nya un espai públic agradable per als vianants i
es dóna continuïtat al vial actual.

Nou aparcament gratuït
amb capacitat per a
55 cotxes i 10 motos
Es completarà així la millora de
tota l’avinguda, des de la LL-11 fins a
l’avinguda de Madrid, i, alhora, suposa
la supressió de la zona d’aparcament
existent fins ara, que era provisional. Amb l’objectiu de mantenir
l’oferta d’aparcament públic i gratuït

El pàrquing provisional existent fins ara se suprimirà. © H. Sirvent

a la zona, s’ha inclòs en el projecte l’agençament d’un solar al carrer
Pere de Cabrera, cantonada amb
l’avinguda Estudi General, amb una
capacitat per a 55 cotxes i 10 motos.

L’actuació inclou l’arranjament de
la rampa d’accés a l’aparcament del
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, mobiliari urbà nou i la
plantació de 50 arbres. •••

Acabada la ‘nova’ avinguda Torrevicens
La urbanització de la “nova” avinguda Torrevicens, un important vial de
connexió entre els barris de Balàfia i
el Secà de Sant Pere, ja està enllestida. Les obres s’inclouen en el marc de

les inversions a càrrec de la concessionària Aigües de Lleida.
La part final dels treballs ha estat
l’asfaltatge de l’avinguda, en concret

Les obres inclouen la
construcció de voreres i
l’habilitació de carril bici
entre la plaça dels Països Catalans i
l’avinguda Llibertat, que ha inclòs la
millora de la xarxa de clavegueram,
d’aigua potable i infraestructures i alhora s’ha fet una reordenació de tota
la zona, que abasta una superfície de
6.000 metres quadrats.

L’avinguda Torrevicens disposa de voreres i il·luminació noves. © H. Sirvent

L’arranjament global de l’avinguda
Torrevicens ha consistit en la construcció de les voreres, la col•locació
de paviment aglomerat asfàltic a la
calçada, l’habilitació de carril bici (390
m2) i la plantació d’una quarantena
d’arbres. A més, s’hi ha instal•lat enllumenat nou. D’altra banda, continuen
a bon ritme les obres d’arranjament
del carrer Llibertat, l’accés principal al
barri del Secà de Sant Pere. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Reforma de la plaça Pau Casals

• Espai obert, amb més espai per als vianants i jocs infantils
L’estàtua de l’il·lustre
violoncel·lista es
restaurarà i es resituarà
gui més rellevància que en l’actualitat.
S’hi posaran una trentena de bancs
i cadires, es reforçarà l’enllumenat,
s’instal•larà reg i es milloraran les xarxes d’aigua i de sanejament, com també l’accessibilitat. També és previst
instal•lar un pas de vianants elevat a
Torres de Sanui per tal de millorar la
seguretat dels vianants.

Imatge actual de la plaça, que perdrà el mur perimetral per obrir-la als ciutadans. © H. Sirvent

La reurbanització de la plaça Pau Casals permetrà convertir-la en un espai
obert, amb més superfície per als vianants i jocs infantils. L’Ajuntament de
Lleida ha adjudicat la reforma de la infraestructura a l’empresa Arnó per un
import de 432.009,51 euros i és previst que l’actuació estigui enllestida el
maig del 2015.

Medi Ambient

La “nova” plaça quedarà oberta, ja
que no tindrà mur perimetral –una
reivindicació històrica del col·lectiu
de veïns de la zona–, i s’eliminarà el
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La novetat del projecte és la zona
de jocs infantils, que serà situada a la
part més allunyada de la calçada, la
qual incorpora un gran joc infantil en
forma de vaixell pesquer, per recordar
els orígens mediterranis de Casals. •••

carril lateral a Balmes per ampliar la
vorera fins a la mitjana actual i guanyar espai per als vianants. La vorera
nova s’incorporarà a la plaça, però s’hi
deixarà un espai per poder envoltar la
Creu dels Tres Tombs durant la celebració de la festivitat de Sant Antoni
Abat.
Així mateix, es preveu restaurar i resituar l’escultura de Pau Casals en un
punt de la plaça més proper a la Creu
dels Tres Tombs i posar-la sobre un paviment de color diferent perquè tin-

Plànol de les obres de reforma. © Paeria

Productes de pagesos a les escoles
Amb el nom “Un pagès a la meva
escola”, l’Ajuntament de Lleida, per
mitjà de la Regidoria de Medi Ambient i Horta, ha engegat un projecte pioner i pilot per a la introducció
de les hortalisses de l’Horta a les escoles. El programa vol difondre els
valors de l’Horta entre els alumnes i,
alhora, promoure el consum de productes de proximitat als menjadors
escolars.
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Hort amb hortalisses ecològiques. © H. S.

La iniciativa pretén que cada escola
arribi a tenir un pagès de referència,
que proveeixi el menjador escolar
d’aliments i a la vegada estigui a disposició dels mestres de cara a fer activitats pedagògiques relacionades
amb l’Horta i el sector primari (entrevistes a un pagès, treballs a l’hort escolar, visites a la finca del pagès, etc.).
L’empresa lleidatana de càtering Sercodadaga aposta pel projecte. •••

