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Plantada de flora al Parc del Vilot de Sucs
• Els veïns i les veïnes han sembrat 120 alzines i unes 400 plantes aromàtiques

E

ls veïns i les veïnes i representants de
les entitats i les empreses de Sucs han
participat un any més en la tradicional plantada al Parc del Vilot de Sucs, una
iniciativa que impulsa l’Associació Recreativa Cultural de Sucs amb el suport de l’entitat municipal descentralitzada. En aquesta
cinquena edició s’han plantat 120 alzines
i s’han sembrat unes 400 plantes aromàti-

Plantada de plantes aromàtiques. © Paeria

ques, entre les quals hi havia romaní, sàlvia, espadella i marialluïsa. La plantada de
plantes aromàtiques a Sucs s’organitza en
aquesta època, de cara a la primavera, i forma part del projecte de recuperació de la
zona verda del Vilot, per ampliar i millorar
l’entorn del parc perquè en gaudeixin els
veïns i les veïnes. La jornada comença amb
un esmorzar i després es fa la plantada. •••

Urbanisme

Reconstrucció del pont del Camí del Bou
• Instal·lació d’una estructura nova i reforç del tub existent que la riuada no va malmetre

L

’Ajuntament de Lleida ha acabat les
obres de reconstrucció del pont del
Camí del Bou sobre la riera de la Clamor Amarga, a Sucs, que va patir desperfectes a primers del mes de desembre de
l’any passat a causa de l’intens període de
pluges. Els treballs han consistit en la construcció d’una estructura nova de 4x4 m de
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Molts vehicles utilitzen el camí. © S. C.

secció i 10.50 m de longitud i s’ha reforçat
el tub existent que no es va malmetre. Així
mateix, s’ha reformat i s’ha reforçat el sistema de protecció de la llera del riu al voltant
del pont amb blocs de pedra d’escullera i
s’ha millorat les condicions de circulació de
les aigües a l’entorn del pont. També s’ha
reposat el ferm i el paviment. •••

