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Millora de l’accés a la passarel·la de Renfe
•El solar adjacent al carrer Roger de Llúria s’enjardinarà i s’obrirà al públic
pas de vianants elevat a l’encreuament de Roger de Llúria i
la instal·lació de pilons per delimitar la vorera fins a l’entrada
de l’aparcament de vehicles
d’ADIF. Es pavimentarà el tram
comprès entre el pas elevat i
les escales de la passarel·la. Les
obres també inclouen la construcció d’embornals per a la
recollida d’aigües.

Els treballs de neteja del solar estan finalizats. © S. Comunicació

L

es obres d’arranjament i
enjardinament del solar
adjacent al carrer Roger
de Llúria de Pardinyes i a l’estació Lleida-Pirineus permetran
dignificar i integrar a la via pública l’accés a la passarel·la per
a vianants de l’estació de tren.
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L’actuació inclou la demolició
d’uns 30 metres de mur, la neteja del solar i l’obertura a la
ciutat de tota la zona.
Posteriorment, es construiran parterres enjardinats i es
plantaran diferents espècies

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Els treballs, que van a càrrec
de les inversions d’Aigües de
Lleida, costen 70.000 euros
i estaran acabades
aproximadament
arbòries i arbustia mitjan juny.
ves. A més, l’acHabilitació
L’actuació dóna
tuació preveu
d’un pas de
resposta a una
una consideravianants elevat
petició llargable millora de
i pilons per
ment reivindila mobilitat dels
delimitar la
cada pels veïns
vianants
amb
vorera
del barri. •••
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La Paeria ha ampliat la zona il·luminada de la canalització. © H. S.
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La canalització és usada per corredors, caminants i ciclistes. © H. S.

Renovació de l’enllumenat a la canalització
• Amb 80 projectors LED nous entre el Pont de la Universitat i la passarel·la dels Camps Elisis

L

a Paeria ha millorat l’enllumenat a la
canalització del riu Segre amb la instal·lació de 80 projectors LED nous
de nova generació, model Lyon TF, entre
el Pont de la Universitat i la passarel·la dels
Camps Elisis. A més dels LED nous, en l’operació s’han fet reparacions i reubicacions
en altres 20 punts de llum al llarg de tota
la canalització.

L’actuació s’ha dividit en dotze trams
diferents i s’ha reforçat la il·luminació sota
els ponts i les passarel·les i a les rampes
d’accés a la canalització. Els projectors nous
il·luminen tot el passeig i fins i tot part de la
zona de gespa.
En la segona fase, els models nous de LED
es col·locaran a tot el traçat: en el tram des

del Pont de la Universitat fins al Pont dels
Instituts i entre la passarel·la dels Camps Elisis i el Pont de Príncep de Viana. •••

S’ha reforçat la il·luminació
sota els ponts i les
passarel·les i a les rampes
d’accés a la canalització

Plaça de la Dona Treballadora als Magraners

E

ls Magraners han obert a la ciutadania la plaça de la Dona Treballadora de Magraners, que rep aquesta
denominació a petició de l’associació de
veïns del barri. Es tracta d’un espai públic
amb memòria històrica, que recupera
els antics rentadors d’aigua construïts el
1958 i que van quedar en desús amb la
portada de l’aigua potable.

En aquest espai s’han
recuperat els antics
rentadors d’aigua construïts
el 1958 i s’ha enjardinat amb
arbrat i planta arbustiva
La remodelació de l’espai, situat a
l’accés al barri pel carrer Almeria, ha
millorat considerablement l’entrada als
Magraners i ha permès la restauració
del rentador existent amb la rehabilitació de les piques. També s’ha construït
una cobertura del rentador amb pilars
de fusta i coberta de teula ceràmica sobre estructura de fusta.

Imatges dels rentadors durant i després de la restauració. © S. Comunicació

Situada a l’accés del
barri pel carrer Almeria

A més, s’ha fet l’enjardinament de tota
la zona de l’espai públic amb arbrat i planta arbustiva.

L’actuació urbanística duta a terme a l’entrada dels Magraners també ha facilitat la
millora de l’accessibilitat i la urbanització
de l’entorn amb paviment de llamborda al
voltant del rentador i un paviment de sauló
a la resta de la zona.

Els treballs a l’entrada dels Magraners
s’emmarca dins del projecte global de millora d’espais urbans i de les principals entrades als barris de la ciutat que està portant a terme la Paeria i que compta amb
un pressupost total de 860.000 euros. •••
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