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Renovació del clavegueram del passeig de Ronda
• Permet augmentar la capacitat d’evacuació d’aigües pluvials i evitar els problemes d’inundacions
Les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del passeig de Ronda han finalitzat. L’actuació, que beneficia unes 2.000
famílies de Lleida, permet incrementar la
capacitat d’evacuació d’aigües pluvials a la
zona de Ronda, Doctor Fleming, Cristòfol
de Boleda, Segrià i Segòvia i resol els problemes d’inundacions que es generaven
en cas de pluges d’intensitat elevada.

entre 2 i 4 metres de profunditat, són de
formigó armat amb junta elàstica, la qual
cosa els aporta una gran resistència i en
garanteix l’estanquitat. La inversió, que ha
anat a càrrec de FCC Aqualia, ha estat de
405.556,14 euros.

L’Ajuntament ha vetllat en tot moment
per la seguretat de l’obra i perquè les afectacions al trànsit rodat hagin generat el mínim impacte possible als veïns i les veïnes i
als establiments comercials de la zona i als
seus clients. •••

L’Ajuntament de Lleida inverteix
de manera continua en la millora de la xarxa de sanejament
de la ciutat.

L’actuació
ha duplicat
la capacitat del
En el cas de les obres de
col·lector amb la
renovació de la xarxa de
instal·lació de 330 m
clavegueram del passeig
de canonades
de Ronda, s’ha duplicat la
noves
capacitat del col·lector existent
gràcies a la instal·lació d’un total de
330 metres de canonades noves, amb diàmetres d’entre 600 i 1.000 mil·límetres. Les
canalitzacions noves, que s’han col·locat

L’actuació beneficia unes 2.000 famílies de Lleida. © Paeria

Millora de les muralles de la Seu Vella
• També es crearan dos passejos circulars per a vianants al voltant del sistema defensiu
amb la ciutat, especialment en els accessos als carrers Sant Martí i Camp de Mart
i l’avinguda Prat de la Riba, entre d’altres.
També s’inclouen diverses rutes per a vianants a diferents cotes amb l’objectiu de
sumar un atractiu turístic més al monument, que opta a ser Patrimoni Mundial de
la Unesco.

Les obres tenen en compte aspectes per millorar la mobilitat. © H. S.

Les muralles de la zona nord-oest del Turó
de la Seu Vella, coneguda com el Baluard
del Rei, es rehabilitaran i també es crearan
dos passejos circulars per a vianants al voltant del sistema defensiu del monument
per sumar un atractiu turístic. Els treballs
es faran en unes murades on no s’ha actuat

L’actuació
es farà a la
zona nord-oest del
Turó, coneguda com
el Baluard del Rei,
dels segles XVII
i XVIII

mai i que formen part de la ciutadella, dels
segles XVII i XVIII, i que en aquests moments
requereixen treballs de consolidació.
El projecte que s’ha de dur a terme inclourà aspectes relatius a la mobilitat del
mateix recinte murallat i la seva connexió

Dos recorreguts
Un dels recorreguts connectarà amb els espais naturals que envolten el Turó
de la Seu Vella i una altra
ronda per a vianants, situada en una altura superior,
enllaçarà amb els espais patrimonials amb unes grans vistes
panoràmiques de la ciutat. Els itineraris
tindran dos punts d’ancoratge amb el centre urbà, l’un a Prat de la Riba pel carrer que
puja del col·legi Lestonnac i l’altre, per l’església de Sant Martí, que l’unirà amb l’altra
ronda de passeig i tindrà un pendent més
pronunciat. •••
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