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Llívia, gairebé 100% accessible
• Millora en 23 passos de vianants i plantació d’una quarantena d’arbres i milers d’arbustos
L’actuació ha consistit en la millora de
l’accessibilitat en 23 passos de vianants que
no tenien rampa per passar de la vorera a
la calçada. Els carrers on s’han fet millores
d’accessibilitat són dels Pardals, de Cladelles, carrer Gran, de Grealó, d’Antoni Vilaplana, de la Grallera i de la Pau.

Millora de l’accessibilitat al carrer d’Antoni Vilaplana. © S. Comunicació

L

lívia és, a partir d’ara, pràcticament
100% accessible després que la Paeria
hagi portat a terme una actuació integral per millorar l’accessibilitat a la partida.
A més, l’entrada s’ha enjardinat amb turons
coberts per milers de plantes arbustives i la

14

La Paeria • Ajuntament de Lleida

plantació d’una quarantena d’arbres. Les
obres han inclòs també la millora de l’enllumenat i la col·locació d’unes lletres de grans
dimensions de ferro galvanitzat on es pot
llegir el nom de la partida, un element que
dóna la benvinguda als veïns i als visitants.

L’entrada de Llívia s’ha completat amb
la construcció de turons coberts per 3.367
plantes arbustives, la construcció d’una vorera i la plantació d’uns 40 arbres –dos dels
quals oliveres cedides pels veïns de Llívia–
que la converteixen en un nou espai verd
a la ciutat. Finalment, s’han instal·lat noves
lluminàries i s’han substituït 34 pals de formigó per suports metàl·lics. •••

S’han millorat els carrers
Pardals, de Cladelles, Gran, de
Grealó, d’Antoni Vilaplana, de
la Grallera i de la Pau
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Impuls a les inspeccions d’edificis
• Acord per fer 266 actuacions tècniques en habitatges i unes 70 més d’adequació d’activitats

L

‘Ajuntament de Lleida
va signar un conveni de
col·laboració amb els
col·legis d’Arquitectes, Aparelladors i Arquitectes Tècnics i
Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials per continuar impulsant les inspeccions
tècniques d’edificis i inspeccions d’adequació d’activitats a
Lleida. L’acord permetrà dur a
terme 266 inspeccions tècniques d’edificis durant aquest
any, que se sumen a les 402
que ja s’han portat a terme des
de l’any 2006 –en total s’han
fet un total de 668 inspeccions
tècniques a habitatges des
del 2006 a Lleida–. A més, els
acords també permetran tirar
endavant una setantena d’inspeccions d’adequació d’activitat durant el 2015.

Gràcies a aquest acord, pràcticament el 50% dels edificis
del Centre Històric han estat o
estaran revisats durant el 2015.
El paer en cap va destacar la
tradició de col·laboració existent entre la Paeria i els col·legis professionals i va subratllar
l’alt nivell de responsabilitat
social que aquestes organitzacions tenen amb la ciutat. Cal
recordar que el projecte del Pla
d’Ordenació Urbana Municipal
posa el focus en la rehabilitació
i el manteniment de les edificacions. Els representants dels
diferents col·legis professionals van agrair la confiança de
la Paeria en la seva feina i van
remarcar el treball conjunt que
es fa per un equip de professionals pluridisciplinari. •••

EL POUM incideix en la rehabilitació i manteniment d’edificis. © H. S.

Quasi la meitat
dels pisos del
Centre Històric
estaran revisats
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Festa Joan Petit d’hoquei patins

Esports

• L’Onze de Setembre ha rebut el 6 de juny 48 equips vinguts d’arreu de l’Estat

L

leida ha acollit el 6 de juny la 15a
edició de la festa-torneig Joan Petit
d’hoquei patins en favor dels infants
amb càncer. L’edició lleidatana de la festa
esportiva i social ha tingut l’apadrinament
del futbolista Bojan Krkic. La festa-torneig,
que ha rebut el suport de la Paeria, s’ha fet
al pavelló municipal Onze de Setembre i
ha estat organitzada per la Fundació Amics

Bojan Krkic ha apadrinat el torneig. © Paeria

Joan Petit i el CE Lleida Llista Blava. Hi han
participat 48 equips d’arreu de Catalunya i
de l’Estat, amb nens i nenes de 3 a 5 anys,
que han competit en un torneig combinat
amb activitats lúdiques. Les aportacions
fetes es destinaran a projectes en els quals
està vinculada la fundació, com la casa dels
Xuklis –gestionada per Afanoc–, o estudis
de l’Hospital de Sant Pau i Santa Creu. •••

Mobilitat

Donació de 12 vehicles als Bombers
• Permetrà millorar les habilitats en el rescat en accidents de trànsit

L

a Paeria va lliurar una dotzena de vehicles del Dipòsit Municipal de Vehicles
a la Regió d’Emergències de Lleida de
la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments amb l’objectiu de
millorar les habilitats en el rescat en accidents de trànsit i poder fer pràctiques d’excarceració de vehicles. Una vegada fetes les

Els bombers reben els 12 vehicles. © Paeria

pràctiques d’excarceració, el centre autoritzat de tractament (CAT) durà a terme la
retirada, la descontaminació i l’eliminació
dels cotxes i els tràmits de baixa al registre
oficial de vehicles de la Prefectura de Trànsit. Des de l’any 2009, la Paeria ha donat a la
Regió d’Emergències de Lleida un total de
169 vehicles. •••
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