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L’avanç del POUM, presentat a la Generalitat
•El projecte urbanístic de Lleida aposta per la cohesió social de la ciutat
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat
del tinent d’alcalde Fèlix Larrosa, i el coordinador d’Urbanisme de la Paeria, Joan Blanch, va presentar l’avanç del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM )a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat,
presidida pel director general d’Urbanisme
d’ordenació del territori, Agustí Serra.

actuacions adreçades a millorar les rondes
La presentació de l’avanç del POUM en
i dibuixar una Lleida amb més espais verds,
aquesta comissió suposa un pas més en el
potenciant el riu com a eix vertebrador.
procés per a la seva aprovació definitiva.
Durant la reunió es van exposar les línies
L’avanç del pla incideix en la millor
principals del document, que són el
relació de l’entorn agrícola i el nudesenvolupament de la capitalicli urbà i crea una nova qualifitat de Lleida i l’aposta per la coEl pla també
cació urbanística del sòl, l’enhesió social de la ciutat amb
posa el focus en
torn agrícola, que tindrà un
ús preferent agrícola i ramala millor relació de
der
i pretén la potenciació
l’entorn agrícola i el
de l’economia i la producció
nucli urbà
primària i que pot ser l’àmbit
de desenvolupament dels Parcs
Agraris. La proximitat al sòl urbà li
confereix un valor afegit en usos agraris de
proximitat i usos ambientals, educatius i de
lleure. •••

El pla aposta per potenciar el riu com a eix vertebrador de la ciutat. © Hermínia Sirvent
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Estrena de la plaça Germans Queralt al Secà
•L’espai públic, molt utilitzat pels veïns, disposa de vuit arbres i 171 plantes arbustives
Els veïns i les veïnes del barri del Secà de
Sant Pere ja poden gaudir de la renovada plaça Germans Queralt, després de les
obres d’urbanització i la millora de l’enjardinament que s’han dut a terme recentment.
L’enjardinament de tot l’espai públic,
que és molt utilitzat pels lleidatatans i les
lleidatanes de la zona, ha consistit en l’arranjament amb sauló i la plantació de vuit
arbres (set acàcies negres i un roure de Turquia) i la col·locació de tres jardineres
d’acer de grans dimensions, amb
Aquesta
171 plantes arbustives, fetes
zona del Secà
en tres alçades per donar
es
complementa
volum.

Les plantes s’han produït a la brigada de jardineria del Parc de l’Aigua. © Paeria

amb dos miradors
primera vegada, a la nova
amb vistes
brigada de jardineria del
Aquí s’han plantat 42
Parc
de l’Aigua. La brigada
unitats de sàlvia russes (Pepanoràmiques de
municipal
d’obres també ha
rovskia atriplicifolia), 62, de
Lleida
pintat la barana de la plaça i
tulbagia (Tulbaghia violacea) i
s’ha desmuntat el joc infantil exis67, de sàlvia de fulla petita (Salvia mitent perquè estava deteriorat.
crophylla). Les arbustives s’han produït, per

El Secà de Sant Pere també ha estrenat
dos miradors amb vistes panoràmiques sobre Lleida i la Seu Vella.
El barri té des de principis d’any un nou
espai que dóna la benvinguda a la zona i
que es diu els Jardins de la Llibertat. •••

Nou paviment amortidor dels jocs infantils
•Pla per millorar la seguretat dels nens i les nenes en les àrees lúdiques
L’Ajuntament de Lleida ha iniciat la renovació del paviment amortidor de les àrees de
seguretat d’alguns jocs infantils de les places Jardins Zoe Rossinach, Doctora Castells,
Jardins Maria Mercè Marçal, Pablo Iglesias,
Jaume Gort, Maria Aurèlia Campany i Jardins de les Magnòlies.
Es tracta de substituir el sauló dels jocs
amb altures de caigudes més altes per sor-

Nou paviment amortidor amb sorra. © S. C.

ra natural rentada. L’objectiu és vetllar per
la seguretat dels nens i les nenes en aquestes àrees lúdiques i minimitzar, d’aquesta
manera, l’impacte en possibles caigudes.
Les obres s’emmarquen dins del pla de
modernització de places i jocs infantils que
duu a terme la Regidoria d’Urbanisme, prioritzant i vetllant per la seguretat dels nens
i les nenes a totes les àrees lúdiques de la
ciutat. •••

Canonada d’abastament d’aigua de Pinyana
•Garanteix un subministrament estable i una major qualitat del líquid
Les obres de connexió de la nova canonada d’abastament d’aigua procedent de
Pinyana a la xarxa general de transport i
distribució de Lleida es duran a terme fins
a principis de desembre. Amb la posada en
funcionament de la nova conducció que
abasteix Lleida des del dipòsit d’Alpicat
es garanteix un subministrament estable
a la ciutat, una major qualitat de l’aigua i

una reducció del nombre d’avaries o trencaments, en deixar en desús la conducció
antiga.
El punt de connexió del nou tub d’aigua
amb la xarxa de distribució serà a l’avinguda Rovira Roure, a l’altura del carrer Periodista Trappa i de l’Hospital Arnau de Vilanova. •••

Obres a l’avinguda Rovira Roure. © S. C.
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