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Urbanisme

Camins escolars més segurs al barri de Cappont
• Actuació als itineraris que els alumnes fan per arribar a Camps Elisis, Frederic Godàs i Francesco Tonucci
Ampliar l’espai d’espera davant
dels centres educatius, reduAmpliació
ir la calçada, plantar arbres
de l’espai
per crear més espais d’omd’espera,
reducció
bra i millorar la connexió
de la calçada, més
amb bicicleta són alguns
arbres i millora de la
dels objectius del projecte de millora dels camins
connexió amb bici
escolars a Cappont que ha
elaborat l’Ajuntament de Lleida i que se centra en els itineraris
que els nens i les nenes i els joves fan diàriament per arribar a les escoles Camps Elisis,
Frederic Godàs i Francesco Tonucci, i també
els seus entorns.
Amb aquest projecte pilot es vol millorar
la seguretat i el confort dels llocs d’espera davant dels centres educatius i, també,
dels camins que majoritàriament usen diàriament els escolars del barri. Al mateix
temps, amb l’actuació es pretèn fomentar
que els estudiants vagin a estudiar a peu o
usin la bicicleta.
En una primera fase, que s’executarà entre els mesos d’agost i de setembre, s’augmentarà l’espai d’espera davant de les tres
escoles, ampliant les dimensions de la vorera i reduint la calçada i plantant més arbres per crear zones d’ombra. Es millorarà
igualment la connexió amb bicicleta, mantenint la protecció respecte a la circulació
rodada.

Presentació del projecte a les AMPA i als infants dels diversos centres de Cappont. © Paeria

Arbrat i mobiliari urbà nous
L’abast del projecte és de prop de 1.100
metres quadrats. A l’entorn del centre
Francesco Tonucci es plantaran 14 unitats
d’arbres tipus lledoner americà (Celtis
occidentalis) i es col·locaran 6 bancs i 2
papereres.
L’escola Camps Elisis tindrà 8 unitats
noves d’auró tridentat (Acer buergerianum), 3 bancs nous i una paperera. I, pel
que fa al Frederic Godàs, es plantaran

12 noves unitats d’acàcia de tres punxes
(Gleditsia triacanthos Sunburst) i s’instal·
laran 4 bancs i 2 papereres. L’import de la
primera fase és de 60.199,21 euros.
Durant el curs escolar es portarà a terme
la segona fase del projecte, que se centrarà
en la senyalització dels itineraris des dels
tres centres educatius de Cappont. Els senyals estaran formats per caragols de diversos colors que indicaran el camí més segur
i confortable. •••

Medi Ambient

Educació mediambiental als centres educatius
• Uns 20.000 estudiants participen en el programa Agenda 21 de la Paeria
Uns 20.000 nens i nenes de 73 escoles de la
ciutat han participat aquest curs en el programa d’educació mediambiental Agenda
21 Escolar de la Paeria, en què han dut a
terme diversos projectes relacionats amb la
gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i energia, hort escolar o un pati més verd. D’altra
banda, el projecte de formació ambiental
La festa de cloenda del curs de l’Agenda 21 va tenir lloc a la Seu Vella. © H. Sirvent
Més informació:
Regidoria de
Medi Ambient i Horta
Tel. 973 70 04 55

“Lleida en Viu’’, que ofereix l’oportunitat de
conèixer d’una manera vivencial alguns
dels espais de major interès ambiental de

la ciutat, ha aplegat aquest curs 24.148 persones, de les quals 3.921 eren alumnes de
63 centres. •••
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