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Col·lector de la República del Paraguai
•Obres també d’ampliació de la vorera del carrer
L’Ajuntament de Lleida està duent a terme les obres de renovació del col·lector
del carrer República del Paraguai, que
també inclouen l’ampliació de la vorera del vial a la zona més pròxima a
l’avinguda de Madrid i també entre els
car-rers Acadèmia i Alcalde Costa.
Amb aquesta actuació, la Paeria, per
mitjà de la concessionària Aigües de
Lleida, pretén acabar amb el problema de les inundacions que arrossega
fa temps tota aquesta zona quan plou
de manera abundant, millorar la xarxa d’aigua potable i també les condicions d’accessibilitat del carrer entre
l’avinguda de Madrid i Alcalde Costa.
La renovació del col·lector, que està
al mig de la calçada, comporta tallar el
trànsit a la zona compresa entre el carrer Acadèmia i l’avinguda de Madrid, ja
que s’ha d’excavar fins a cinc metres de
profunditat. Per facilitar la mobilitat, la
Paeria ha adequat una part d’un solar
d’Alcalde Costa com a aparcament de

Les obres permeten acabar amb les inundacions i millorar la xarxa d’aigua potable. © H. S.

rotació, amb capacitat per a una quarantena de vehicles.
A més, s’ha programat el projecte en
dues fases per intentar minimitzar les
molèsties i garantir l’accés als veïns, la
càrrega i la descàrrega i el pas de vehicles d’emergència. En la primera fase,

s’ha tallat el tram del carrer República
del Paraguai. En la segona fase, entre
el 15 de març i fins al maig, Aigües de
Lleida construeix el nou col·lector entre
la confluència amb el carrer Acadèmia i
el número 29 de República de Paraguai.
El carrer Alcalde Costa recupera el seu
sentit únic habitual. •••

•Gran acte central a l’octubre amb una trobada d’usuaris
Els bucs d’assaig musical “El Mercat”,
situats al barri de la Bordeta, celebren
enguany el 10è aniversari amb bona salut. En l’actualitat, utilitzen l’equipament
per assajar, enregistrar o fer tallers un
total de 26 solistes, 152 grups d’estils
diversos, com el pop, el rock, el punk, el
garatge, el heavy o el jazz, entre d’altres,
i també dos grups de dansa. Tots ells

representen 780 persones usuàries registrades, amb una ocupació de 4.380
hores durant el 2014.

en què es faran actuacions i una trobada d’usuaris que han passat per les
instal·lacions en aquesta dècada.

La commemoració dels 10 anys dels
bucs d’assaig es farà per mitjà de la
campanya “10 anys de bucs”, amb la programació de més activitats i concerts, i
un acte principal, al mes d’octubre,

Els bucs d’assaig mantenen el nom
d’“El Mercat”, que és l’antic ús de l’edifici
—un mercat municipal— situat a la
plaça Sant Jordi. A les instal·lacions, de
707 m2 , hi ha 5 bucs d’assaig musical
insonoritzats, equipats amb el material
tècnic imprescindible (amb equip de so,
microfonia, amplificadors de guitarra,
un amplificador de baix i bateria) i climatitzats, que es lloguen per hores.

L’alcalde va assistir als assaigs dels diferents grups dels bucs. © Paeria

Joventut

Desè aniversari dels bucs d’assaig

Tenen també sala de concerts de 180
m2 i espai per a assaigs de grups de gran
format de ball, teatre i altres disciplines
(amb taula de so, CD, connexió des de
dispositius electrònics i miralls); programació de concerts de bandes emergents i novells; programació d’activitats
i tallers a la sala multimèdia; estudi
d’enregistrament per poder gravar maquetes i petits projectes musicals, i punt
d’informació i assessorament musical. •••
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13

Urbanisme • Març de 2015

Els Magraners recuperen els rentadors
•L’actuació inclou la millora del carrer Almeria

desús amb la portada de l’aigua potable.
Amb els treballs es restaurarà el rentador existent, es rehabilitaran les piques
i es construirà una cobertura del rentador amb pilars de fusta i coberta de teula ceràmica sobre estructura de fusta. A
més, s’urbanitza l’entorn amb paviment
de llamborda al voltant del rentador i un
paviment de sauló a la resta de la zona
i s’enjardina tota la zona amb arbrat i
planta arbustiva i se’n millorarà l’accessibilitat.

Els antics rentadors d’aigua es van construir l’any 1958. © Hermínia Sirvent

Les obres de l’accés al barri dels Magraners finalitzaran en les pròximes setmanes. L’actuació inclou la millora de
l’entrada al barri pel carrer Almeria, amb
la qual cosa es recuperaran els antics
rentadors d’aigua, un equipament que
va ser construït el 1958 i va quedar en
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També es construirà una
cobertura amb pilars de
fusta i teula ceràmica

L’actuació s’emmarca dins el projecte
global de millora d’espais urbans i de
les principals entrades als bar-ris de la
ciutat que està portant a terme la Paeria.
Entrada a Llívia
Les obres de l’entrada a Llívia, que està urbanitzada parcialment, avancen a
bon ritme. Ara es construeixen turons
enjardinats a la part que no està condicionada. •••
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“Fem dissabte” a més barris de la ciutat
•Al Secà de Sant Pere, Universitat, Ronda-Clot i la Bordeta
“Fem dissabte al teu barri” ha arribat per
segon any al Secà de Sant Pere, a la Universitat, a Ronda-Clot, a la Bordeta-Canal i a la Bordeta-Avinguda Artesa. Una
brigada de 30 operaris ha fet la neteja
de voreres, calçades, embornals, places,
contenidors, pintades, etc., a més de la
retirada de cartells i papers de façanes
i mobiliaris.
També ha fet la neteja i la repassada
de bancs, jocs infantils, senyals i fanals,
com també dels marges de la via pública, camins i solars. La campanya, que
s’ha consolidat plenament i ha aconseguit l’acceptació de la ciutadania, inclou
la millora de la senyalització horitzontal
i vertical dels diferents carrers i petites
reparacions de voreres i lluminàries, a
més de la plantació d’arbrat nou.
Dins de la campanya específica de
neteja intensiva en aquestes cinc zones,
la brigada ha netejat, arranjat i millorat
tant el paviment com la calçada i els elements de mobiliari urbà. S’han reparat

La campanya inclou tasques de neteja de voreres i calçades, repassada de bancs, etc. © H. S.

escocells, se n’ha fet el manteniment i
el desbrossat, la neteja i l’enjardinament
en diferents carrers dels barris i també
s’ha revisat el servei d’electricitat.
A més, s’ha arranjat el paviment malmès de diversos carrers, s’han millorat
les àrees de jocs infantils i de places, a

més de la senyalització i la seguretat
viària en passos de vianants. La campanya també ha inclòs la neteja de pintades
i la retirada de cartells, la revisió de les
fonts, vàlvules, boques de reg i hidrants,
la col·locació de noves papereres i la revisió i la neteja del mobiliari urbà (bancs,
jocs infantils, senyals, fanals, etc.). •••

Vorera nova a l’avinguda del Segre

•Reurbanització d’uns 350 metres quadrats de superfície
arbres que presentaven risc de caiguda
perquè tenien problemes estructurals.
Aquests es canviaran per una nova
plantació de 7 freixes per tal de continuar amb la mateixa espècie que es va
plantar a l’inici del carrer. Per millorar les
condicions de l’arbrat s’ha construït un
escocell de dos metres d’amplada i s’ha
instal·lat xarxa de reg per goteig. També
s’han renovat 45 metres lineals de conducció d’aigua.

L’avinguda del Segre és una important artèria de trànsit de la ciutat de Lleida. © Paeria

La Paeria està renovant un tram de la
vorera de l’avinguda del Segre, entre els
carrers Lluís Roca i Nord. Es tracta de la
reurbanització d’uns 350 metres quadrats de superfície, que s’inclou dins del
pla de manteniment de la via pública.
En aquesta important artèria de trànsit de la ciutat de Lleida s’han retirat tres

Les obres inclouen la
plantació de 7 freixes,
la instal·lació de xarxa
de reg per goteig i la
renovació de la conducció
d’aigua

Cal recordar que prop de l’avinguda
del Segre es va reurbanitzar el carrer Ramon Castejon, entre Vila Antònia i General Brito, per convertir-lo en un vial amb
calçada i vorera al mateix nivell i amb
velocitat limitada a 30 km/h.
Dins del pla de manteniment, conservació i millora de la via pública de la
ciutat per als anys 2014-2015 –inclou
les voreres, les calçades i els espais públics urbans– també s’està treballant a
l’avinguda València on s’estan renovant
150 metres quadrats de vorera. •••
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