
El pàrquing de l’INEFC  
a la Caparrella s’amplia 
fins a les 145 places
Zona reservada per als treballadors
L’INEFC Lleida ha dut a terme la primera fase de la reforma 
integral de l’aparcament del complex de la Caparrella, que 
ha permès ampliar-lo fins a les 145 places.

Lleida
XAVIER NADAL

L’aparcament disposa ara de 105 

places destinades als usuaris en 
general i una zona delimitada 
amb 40 places reservades per als 

professors i la resta de treballa-

dors de l’INEFC. Per controlar l’ac-

cés a aquesta àrea, s’ha instal·lat 
una barrera.

Un tècnic de l’INEFC va apun-

tar que les obres de millora del 
pàrquing han consistit en la re-

organització i l’optimització dels 

espais per guanyar més places 
d’aparcament, augmentar la se-

guretat dels usuaris, habilitar 
carrils de circulació interior més 
amples i permetre l’aparcament 

marxa enrera per facilitar una 
millor visibilitat a l’hora de des-

ocupar la plaça. A més, s’han in-

crementat els espais destinats als 
vehicles de les persones amb mo-

bilitat reduïda i s’ha construït un 
accés lateral al pàrquing.

D’altra banda, s’ha dut a terme 
la preinstal·lació de la il·lumina-

ció i també s’ha precol·locat un 
sistema de reg a les jardineres. 

En la segona fase de l’actuació 
urbanística, es posaran en xarxa 
els llums i es plantaran diferents 
arbres d’espècies resistents per 

tal que l’aparcament tingui zona 
d’ombra.

L’aparcament del complex de 

la Caparrella estava molt deterio-

rat, amb desnivells en el sòl i dife-

rents clots després de la tala dels 

arbres que es va fer, per evitar 
que poguessin caure sobre els ve-

hicles o les persones, i l’elimina-

ció de les seves arrels. Feia més 
de 20 anys que no es feia una re-

forma tan important.

FOTO: T. Alcántara / Barrera per controlar l’accés a la zona reservada als professors i als treballadors de l’INEFC 
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Inici del redisseny dels patis de 
tres centres educatius de Lleida
La Demarcació de Lleida del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalun-

ya (COAC) va acollir ahir una ses-

sió amb els agents implicats en la 
primera edició d’Espais que edu-

quen, patis per a tothom. Les en-

titats impulsores van compartir i 
conversar sobre el projecte i es va 

fer la presentació de la iniciativa 
davant una representació de les 
comunitats educatives dels tres 

centres que hi participaran, que 
són l’Escola Francesco Tonucci, 
l’Escola Joan XXIII i l’Escola Pràc-

tiques II. Aquests redissenyaran 
els seus patis al llarg d’aquest curs 
amb intencionalitat educativa.

La Paeria, amb la col·laboració 
de la UdL, acollirà avui una troba-

da i fira de bones pràctiques so-

bre els Objectius de Desenvolu-

pament Sostenible vinculats a la 

infància amb la participació de re-

presentants de 20 ciutats d’arreu 
de l’estat. Lleida lidera, des de fa 4 
anys, l’impuls de projectes espe-

cífics de ciutat vinculats als ODS 
que comptin amb la participació i 
implicació dels infants i joves. La 
Paeria i la UdL impulsen el projec-

te Frisbee d’Aprenentatge i Servei 
Solidari de lluita contra la pobresa 
per part de joves voluntaris. FOTO: La Paeria / Pueyo va participar en la presentació de la iniciativa

L’alcalde, Miquel Pueyo, va visi-
tar ahir el centre de producció 
de Mahou-San Miguel a Lleida. A 
banda de les àrees d’elaboració i 
envasat, la visita va inclòoure el 

nou magatzem de packaging. En 

el decurs de la visita, l’empre-

sa va informar que enguany es 
durà a terme una inversió de 6 
milions d’euros.

Pueyo visita el centre de  
producció de San Miguel

FOTO: La Paeria / L’alcalde va recórrer la fàbrica de San Miguel

Talls de llum 
per millorar 
el servei a     
14 vials de      
la Bordeta

Retiraran la 
uralita de la 
coberta d’un 
edifici al parc 
de Serrallarga

La companyia e-distribución 
realizarà avui uns treballs de 
manteniment i millora de la 

xarxa de distribució a la Borde-

ta de les 7.30 a les 8.30 h. i de 
les 18.30 a les 20 h. per tal d’in-

crementar la qualitat del ser-
vei electric. Per aquest motiu, 
la companyia es veu obligada 
a interrompre temporalment 

el subministrament d’energia 
elèctrica en trams de les avin-

gudes d’Artesa i Pla d’Urgell; 
els carrers Alcanó, Alfés, Extre-

madura, Isern, Metge Mercè, 
Miquel Serra, Ponts, Puigverd, 
Sifó, Solsona, i les travesseres 
Extremadura i Sant Jordi.

La Paeria ha licitat la contracta-

ció de l’obra de desamiantat de 
la coberta de l’edifici polivalent 
al parc ambiental de Serrallar-

ga mitjançant contracte menor 
amb publicitat al perfil del con-

tractant, per un import màxim 
de 41.741,87 euros i pel pe-

ríode d’octubre de 2021 fins al 
de novembre de 2021. L’àmbit 
de la coberta amb fibrociment 
és de 269,77 m2, mesurats en 
projecció horitzontal i 277,44 
m2 de superfície real. Degut 
al pas dels anys i a l’exposició 
a la intempèrie s’ha produït un 
deteriorament i una minva del 
conjunt de la coberta.


