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Millor accés als Magraners, Secà i Llívia

•Reurbanització de les entrades principals als tres barris

dipòsits d’aigua i una estació de bombeig, s’ha obert
com a espai públic i zona
verda. S’ha construït una
tanca nova amb taulons
de fusta de pi, s’ha habilitat un pas nou per als vianants i s’ha agençat el solar
annex que es fa servir com
a aparcament provisional.
Tota l’actuació es complementa amb un mural als
antics dipòsits d’aigua de
l’entrada del barri, a càrrec
d’alumnes de l’Escola Municipal Leandre Cristòfol.

Millora de l’accés al Secà per l’avinguda de la LLibertat.. © S.erveis de Comunicació Lleida

Les obres dels accessos als
barris dels Magraners, el Secà
de Sant Pere i Llívia estan a
punt de finalitzar. Les actuacions s’emmarquen dins del
projecte global de millora
d’espais urbans i de les principals entrades als barris de
la ciutat que està portant a
terme l’Ajuntament de Lleida.

Benestar Social

Als Magraners s’està millorant l’entrada al barri
amb la reurbanització del
carrer Almeria i es recuperaran els antics rentadors
d’aigua. Així, es rehabilitaran les piques i es construirà

Als Magraners
s’ha reurbanitzat
el carrer Almeria i
s’han recuperat els
antics rentadors

Al Secà s’ha
millorat l’avinguda
Llibertat, des de la
cruïlla d’Alcalde
Recasens

una estructura que cobreixi
el rentador amb pilars de
fusta i coberta de teula
ceràmica sobre estructura
de fusta. A més, s’adequarà
l’entorn amb paviment de
llamborda al voltant del
rentador i un paviment de
sauló a la resta de la zona

i s’enjardinarà tota la zona
amb arbres i arbustos.

Inversió de 860.000 €
El pla de millora global
d’espais urbans i de les principals entrades dels barris
de la ciutat de Lleida té un
pressupost total de 860.000
euros, el 70% del qual el finançarà la Generalitat per
mitjà del Pla Únic d’Obres
i Serveis (PUOSC) i el 30%
restant, l’Ajuntament de
Lleida. •••

Formació de joves amb discapacitat

•Acord entre l’Associació Down Lleida i la patronal FEMEL

Imatge de la firma del conveni marc. © Paeria
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Al Secà de Sant Pere
s’ha renovat l’accés per
l’avinguda Llibertat, des
de la cruïlla de l’avinguda
Alcalde Recasens. Aquesta
zona, on hi ha situats els

I a Llívia s’ha enjardinat
amb arbustos i arbres de
quatre espècies diferents
l’entrada principal i s’ha
col·locat una estructura de
fusta i de ferro negre, amb
una alçada de lletres d’1,25
metres, amb el nom del
barri de Llívia.
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir la signatura del conveni marc
entre la presidenta de l’Associació
Down Lleida, Pilar Sanjuan, i el president de la Federació d’Empresaris
Metal·lúrgics de la Província de Lleida
(FEMEL), Estanis Grau, que va tenir lloc
a la Paeria. L’acord estableix les bases
de col·laboració entre ambdues orga-

nitzacions, en què joves amb discapacitat es formaran in situ, en el marc
d’empreses que formen part de la
FEMEL, per tal de facilitar el seu accés
al mercat laboral. El conveni ha estat
possible gràcies a l’impuls de la comissionada d’Alcaldia per la Responsabilitat Social Corporativa a Lleida,
Rosa Palau. •••
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Finalitzada la plaça Baulies de la Bordeta

•Amb la plantació d’una quinzena d’arbres i arbustos
La plaça Baulies de la Bordeta, situada
entre l’avinguda d’Artesa i els carrers
Pla d’Urgell i Extremadura, ja està
completament finalitzada, després
que s’hagin plantat una quinzena
d’arbres i arbustos. El nou espai públic, que es va inaugurar el passat mes
de juliol, està tenint una gran acceptació entre els ciutadans.
En el marc del projecte global de
millora d’espais urbans i de les principals entrades dels barris de la ciutat, la
renovació de la plaça Baulies ha estat
possible gràcies a l’enderrocament de
la Casa Baulies que hi havia en aquest
mateix espai –que estava en desús i
presentava problemes estructurals–
i l’arranjament posterior de tota la
superfície, la col·locació de jocs esportius, bancs de pedra i la plantació
d’arbrat nou.
També a la Bordeta, i dins del mateix
projecte de millora d’espais urbans,

L’actuació ha inclòs la col·locació de jocs esportius, de bancs de pedra i d’arbrat nou. © Paeria

l’Ajuntament de Lleida ha portat a terme darrerament la creació d’un nou
espai verd i de lleure entre l’avinguda
de les Garrigues i el carrer Juneda, en
un solar fins ara buit.

L’actuació
es
complementarà
amb l’agençament del mur que
dóna a l’escola l’Esperança i amb la
instal·lació d’un mural artístic elaborat
per l’Escola d’Art Leandre Cristòfol.•••

Adjudicada la variant de Sucs

•Previsió que les obres estiguin enllestides pel mes de març
L’Ajuntament de Lleida ha
millorat i arranjat també la
carretera d’accés a Sucs,
de quasi 1 km de longitud
a Almacelles, i que té una longitud
d’uns 400 metres. És una actuació
que s’ha demorat més del que preveia
l’Ajuntament de Lleida atès que s’ha
hagut de fer una expropiació-permuta amb el propietari dels terrenys.
Amb el nou vial s’evitarà el pas dels vehicles pesants pel centre de la població. © S. Comunicació

L’Ajuntament de Lleida ha adjudicat la
construcció de la nova variant a Sucs a
l’empresa Romero Polo per un import
de 122.540 euros. Aquesta nova via
de comunicació, que es preveu que
estigui enllestida el pròxim mes de
març, evitarà que els vehicles pesants

(camions i tractors) que van cap a Almacelles hagin de passar pel centre
de la població.
Per habilitar la variant, s’aprofita un
camí ja existent que enllaça la carretera de Raimat a Sucs amb la de Sucs

Paral·lelament a aquesta actuació,
l’Ajuntament de Lleida ha millorat i
arranjat la carretera d’accés a Sucs, de
gairebé 1 km de longitud, tal com s’ha
fet també amb la de Raimat. D’altra
banda, la Paeria té en marxa la reconstrucció del pont del Bou sobre la Clamor Amarga, situat a la carretera que
uneix Sucs i Vensilló. •••
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