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Dignificació de solars al Centre Històric
• Urbanització i millora de l’espai entre la cantonada dels carrers Tallada i de l’Ereta
carrer de l’Ereta, i s’han plantat 66 arbustos,
75 plantes enfiladisses i una conífera. El
reg i l’acabat de les àrees plantades s’ha fet
amb geotèxtil i àrid.
El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat
Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa,
va explicar que la Paeria ha dut a terme una
dignificació de l’espai i una millora de la urbanització de tota la zona i, en conjunt,
del Centre Històric de Lleida. Les
petites actuacions com aquesAquestes
ta “contribueixen a dotar
actuacions
d’encant el barri i obrir-lo a
urbanístiques
tota la ciutadania”, segons
renoven el barri i
va explicar el regidor,.
Nou jardí vertical al carrer Tallada, amb arbustos i plantes enfiladisses. © Paeria

El Centre Històric continua millorant després que l’Ajuntament de Lleida hagi construït un jardí vertical en un solar del carrer
Tallada amb l’Ereta, cosa que ha convertit
la zona en un nou espai amb vegetació. En
aquest indret hi ha diversos solars buits, on
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l’obren a tota la
ciutadania

s’han pavimentat dues zones
amb rampa amb l’objectiu d’evitar
la formació de racons i espais tancats, integrant-los, d’aquesta manera, amb la vorera existent. A més s’ha instal·lat una barana
per protegir el desnivell entre els solars i el

Les obres formen part de
l’estratègia de la Regidoria
d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de la Paeria de millora del paisatge
urbà, que inclou també altres actuacions al
carrer del Parc, a la plaça Gramàtics i al carrer Pere de Coma, entre d’altres. •••
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Renovació del pati de l’escola bressol de Cappont
• Amb la col·locació de paviments nous, jocs infantils i senyalització
L’escola bressol de Cappont ha estrenat el
renovat pati. Es tracta d’una actuació integral que ha consistit en la col·locació de paviments nous, dos jocs infantils i senyalització i la millora dels embornals i les arquetes
de sanejament per evacuar l’aigua. A més,
també s’ha pintat l’exterior de l’edifici i la
tanca.
El pati que s’ha remodelat es troba a la
part dreta de l’edifici, dóna a l’accés principal pel carrer Santa Cecília i té una superfície de 375 m2, aproximadament.
Així, les obres han suposat l’enderroc
dels paviments antics i el desmuntatge dels
jocs infantils, amb la qual cosa s’ha execu-

Inclou una nova superfície de sauló natural, molt còmoda per als infants. © H. Sirvent.

tat una nova superfície de sauló natural per
tota la zona del pati, uns 340 m2, construint,
alhora, els embornals de recollida d’aigües i
el desplaçament de les arquetes de sanejament existents.
Gespa artificial
A la part més extrema ha quedat un racó,
on el paviment té molt pendent, que s’ha
recobert amb formigó lliscat i s’ha acabat
amb gespa artificial.

La renovació integral del pati de l’escola té un pressupost de 43.000 euros. © Hermínia Sirvent.

Finalment, s’han instal·lat els dos jocs infantils nous i s’ha pintat l’exterior de l’edifici
i la tanca. Aquesta actuació de renovació
integral del pati de l’escola de Cappont té
un pressupost de 43.000 euros. •••

Millora davant del Casal Social de la Mariola
• Modificació del sentit circulatori dels carrers Arquitecte Bergós i Arquitecte Porqueras

pistatxer xinès (Pistacia chinensis) i un arbre
dels 40 escuts (Ginkgo biloba). El reg és per
goteig i l’acabat de les àrees plantades s’ha
fet amb feltre de geotèxtil, sauló i escorça.

L’espai situat davant del Casal Social de la
Mariola s’ha urbanitzat i s’ha enjardinat. El
paviment s’ha reposat amb lloses noves,
s’han col·locat quatre reixes per a la recollida de l’aigua de pluja i s’ha reparat la rampa
i el mur.
L’enjardinament de l’entorn urbanitzat
s’ha fet amb prop de 1.000 unitats d’arbustiva, cultivades a la brigada de jardineria del
Parc de l’Aigua. En concret, s’han col·locat
385 agapants o lliri africà (Agapanthus africanus), 225 unitats de Tulbaghia (Tulbaghia violacea) i 315 sàlvies vermelles (Salvia

L’espai té uns 1.000 arbustos. © Paeria

microphylla). L’actuació ha inclòs també
la plantació de nou arbres diferents (cinc
unitats d’auró de Freeman, tres unitats de

D’altra banda, l’Ajuntament ha modificat
el sentit circulatori dels carrers Arquitecte
Bergós i Arquitecte Porqueras de Vila Montcada, una mesura que ha tingut el suport
de l’associació de veïns. Ambdós carrers
són a partir d’ara de sentit únic amb estacionament només en un dels costats. La
Paeria ha col·locat la senyalització corresponent i ha pintat els aparcaments nous. •••
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