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Pla Renove de parcs infantils

•La Paeria destina 120.000 euros a modernitzar els jocs
Carretero, la de Lluís Companys amb
passeig de Ronda, la de Noguerola i el
parc del Rovelló, on també està previst
instal·lar-hi un joc més modern en forma de piràmide per escalar.

El parc de la Mitjana disposa de jocs nous, entre els quals una tirolina de 30 metres. © H. S.

Enguany es destinaran 120.000 euros a la modernització de jocs infantils
als parcs i les places, com també a la
instal·lació d’elements esportius nous.
Amb aquest Pla Renove de jocs per a
nens a la via pública, es reposaran, ampliaran o milloraran el paviment amortidor d’unes 40 places, com la Màrius
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Noves tanques de
protecció a les places la
Rioja i de l’Amistat per
protegir els infants

A més, es construiran deu espais amb
sorra perquè hi juguin els més petits i es
col·locaran noves tanques de protecció
en quatre places –l’actuació ja s’ha fet a
la plaça la Rioja, al Secà de Sant Pere, i
a la de l’Amistat, a la Bordeta– per impedir que els nens surtin del recinte i
d’aquesta manera evitar accidents. Així
mateix, s’instal·laran cartells en 75 places que informaran de l’edat a què estan
destinats els jocs, les seves característiques i les normes de seguretat.
També se substituiran els actuals jocs
infantils de la plaça de l’Esplai de la Bordeta i n’instal·laran de nous a Pau Casals.
Al Parc de la Mitjana, ja s’han col·locat
jocs infantils nous, entre els quals el
pont tirolès (tirolina) més llarg de la ciutat, de 30 metres. •••
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La plaça Pau Casals s’obre als ciutadans
•Amb l’enderroc del mur es guanyen prop de 1.000 m2
La “nova” plaça Pau Casals comença a
prendre forma un cop han començat les
obres de remodelació amb l’enderroc
de l’històric mur perimetral que envoltava aquest espai públic, que permetrà
obrir-lo als ciutadans i les ciutadanes
i guanyar prop de 1.000 m2 per als vianants.

L’espai tindrà jocs
infantils, mobiliari urbà i
enjardinament nou, i es
reforçarà l’enllumenat

nants i carril bici. Pel que fa a l’ordenació
dels espais i els paviments de la plaça,
s’ha pretès obrir els espais actuals als
car-rers contigus a la plaça amb corredors i passadissos al voltant dels espais
enjardinats o més lúdics, per afavorir la
transversalitat i l’obertura de la plaça a
la trama urbana. •••

Els treballs de la plaça, que tindrà
una superfície total de 3.400 m2, inclouen la reordenació de la circulació i
l’aparcament i la restauració de l’estàtua
de Pau Casals. També hi haurà enjardinament nou, un gran joc infantil de disseny en forma de vaixell pesquer i un
gronxador triple de fusta i pneumàtics,
es col·locaran una trentena de bancs i
cadires, es reforçarà l’enllumenat, s’instal·larà reg i es milloraran les xarxes d’aigua i sanejament.
A més, es millorarà l’accessibilitat i
s’eliminarà el carril lateral al carrer Balmes per ampliar la vorera fins a l’actual
mitjana i guanyar superfície per als via-

Retirada de l’estàtua de Pau Casals, que serà restaurada i canviarà d’ubicació. © H. S.

Millora de l’accessibilitat a Llívia

•També es renova tot l’enllumenat públic de la zona
d’un total de 14 passos de vianants i es
millora d’aquesta manera la mobilitat al
carrer Gran de Llívia –el carrer principal
del barri– i a les connexions amb els carrers Antoni Vilaplana i Grealó. Al mes de
març està previst adaptar 14 passos de
vianants més en el marc del programa
d’accessibilitat de l’any 2015.

L’actuació inclou
l’adaptació de 14 passos
de vianants al carrer
Gran de Llívia
Adaptació d’un pas de vianants al carrer Gran de Llívia. © Serveis de Comunicació

La Paeria està duent a terme les obres
de renovació de l’enllumenat públic i la
millora de l’accessibilitat al barri de Llívia. Així, s’estan canviant els punts de
llum dels carrers Gran de Llívia, Grealó
i Antoni Vilaplana. En concret, se substitueixen 36 pals que presentaven problemes de seguretat per nous fanals amb

llumeneres de sodi per tal d’augmentar
l’estalvi energètic.
També es millora la ubicació del quadre i els punts de llum es reubicaran en
un extrem de la vorera perquè no molestin el pas dels veïns i veïnes com fins
ara. L’actuació també inclou l’adaptació

En els darrers mesos, l’Ajuntament de
Lleida, a través de la UTE LleidaLlum,
està renovant i millorant l’enllumenat
de tots els barris per aconseguir
l’homogeneïtzació dels nivells lumínics
dels carrers i evitar els punts foscos que
es produïen fins ara quan s’apagaven
alguns fanals de forma alterna. Aquest
procés suposa la implantació de 7.297
punts de llum de tecnologia LED. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Renovació del carrer Ramon Castejón
•La calçada i la vorera s’han posat al mateix nivell

La superfície d’actuació ha
estat de 770 metres quadrats
de superfície i ha inclòs la millora de la connexió del carrer
amb el passatge Santa Isabel.

La reurbanització del carrer
Ramon Castejón, entre els
carrers Vila Antònia i General Brito, ha finalitzat. Amb
aquests treballs, el vial té la
calçada i la vorera al mateix
nivell, separades per mobiliari urbà, i la velocitat dels vehicles s’ha limitat a un màxim
de 30 km/h per millorar la
seguretat dels vianants.
L’obra suposa que el carrer
Ramon Castejón ha vist millorada l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants, ja que
les voreres s’han ampliat fins
a un màxim d’1,80 metres
per facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda
o amb cotxets d’infants.
A més, el paviment nou
és d’aglomerat asfàltic i les
llambordes, de color vermell,
per donar continuïtat a la lí-
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Renovació de l’enllumenat
També s’han renovat
l’enllumenat i la xarxa de
recollida d’aigües pluvials,
s’ha construït un col·lector
per desconnectar les aigües
residuals del riu Noguerola i
també s’ha instal·lat mobiliari
urbà nou (bancs, cadires i jardinera).
Les voreres s’han ampliat fins a un màxim d’1,80 metres. © S. C.

nia estètica dels altres carrers
que s’han arranjat a l’entorn
del barri d’Avinguda del Segre que també han estat convertits en zones 30, sobretot
a l’entorn de centres escolars
i equipaments, en els darrers
anys.
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El paviment nou
és d’aglomerat
asfàltic i les
llambordes són de
color vermell

Durant l’acte d’inauguració
de la reurbanització, l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va posar
de relleu que en els últims
anys la Paeria està apostant
per la conversió de molts
carrers de la ciutat en zones
amb velocitat limitada a 30
km/h. •••
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Estrena dels Jardins de la Llibertat

•Espai verd nou que dóna la benvinguda al Secà de Sant Pere
El Secà de Sant Pere va estrenar els Jardins de la Llibertat, un nou espai que
dóna la benvinguda al barri. És l’accés
principal pel carrer Llibertat, des de la
cruïlla de l’avinguda Alcalde Recasens,
que s’emmarca en les actuacions del pla
de millora global d’espais urbans i de les
principals entrades als barris de la ciutat
a què l’Ajuntament de Lleida destina un
pressupost total de 860.000 euros.
La zona, on són ubicats els dipòsits
d’aigua i una estació de bombeig, s’ha
obert com a espai públic i zona verda,
ja que s’ha ampliat i condicionat l’actual
parc. S’ha construït una tanca que limita
la nova zona amb taulons de fusta de pi,
tant per ampliar l’espai públic com per
millorar paisatgísticament tot l’entorn, i
s’han col·locat quatre bancs de fusta i un
de pedra, quatre papereres, dues taules
de pícnic i dos punts de llum.
També s’hi ha habilitat un nou pas
per als vianants i s’han posat bandes
rugoses. Aquesta obra s’ha complemen-

S’han col·locat bancs, papereres, taules de pícnic i punts de llum. © Hermínia Sirvent.

tat amb un mural en una de les parets
dels antics dipòsits d’aigua de l’entrada
del barri, a càrrec d’alumnes de l’Escola
Municipal d’Art Leandre Cristòfol. És un
dibuix amb línies geomètriques i amb
colors blaus, de l’aigua, que incorpora
el nom del Secà i serveix com a element
identificatiu del barri.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va explicar que l’espai és un dels eixos de
connexió del centre de la ciutat amb el
barri. Ros va comentar que el Secà s’ha
connectat amb l’avinguda de la Llibertat, per Torre Vicens i pel vial de Solé i
Tura. Amb aquest espai s’aconsegueix
un espai per a la convivència. •••

La sala de vetlla de Sucs, llesta a l’abril

•L’edifici de l’antiga escola es remodelarà per acollir la bressol
La Paeria adjudica la
reconstrucció del pont del
Bou, afectat per les pluges
nerària La Lleidatana executa les obres i
el projecte va a càrrec de l’Ajuntament.

La sala de vetlla té una superfície de 125 m2 i és situada en una aula de l’antiga escola. © H. S.

L’antiga escola de P3, situada just al
davant de l’escola de primària El Vilot,
es rehabilitarà per acollir l’escola bressol
i donar un millor servei als infants que
fan P1 i P2 a l’escola bressol. L’edifici de
les antigues aules de P3 disposa d’espai
interior i d’un ampli pati exterior.

La nova sala de vetlla de Sucs entrarà
en funcionament a l’abril i l’edifici de
l’antiga escola de P3 es remodelarà per
acollir l’ampliació de l’escola bressol.
Aquestes són dues de les principals novetats que es van donar a conèixer amb
motiu de la visita que l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, acompanyat del president de

D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida
ha adjudicat la reconstrucció del pont
del Bou de Sucs a l’empresa Arnó per un
import de 121.890,85 euros. L’actuació
consisteix en la instal·lació d’un calaix
prefabricat de 4 x 4 metres a la base del
pont per evitar que torni a ser erosionat
per l’aigua. •••

l’EMD de Sucs, Guillem Boneu, va fer a
l’entitat municipal descentralitzada.
La sala de vetlla, amb una superfície
de 125 m2, és situada en una de les aules de l’antiga escola. El nou recinte disposarà de sala de vetlla per a la família,
sala per a difunt, vestíbul i serveis. La fu-
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