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Un tram d’aquesta via té actualment dos carrils d’entrada i un de sortida.

MAGDALENA ALTISENT

Desdoblaran l’N-240 a  
Ciutat Jardí pel nou híper
Condició imposada a Esclat per donar llum verda al projecte || 
Entre les rotondes de Pinyana i de l’església de Montserrat

URBANISME MOBILITAT
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❘ LLEIDA ❘ La construcció del mi-
nihíper de 4.000 metres qua-
drats d’Esclat a Ciutat Jardí 
portarà associat el desdobla-
ment del tram de l’avinguda 
Alcalde Rovira Roure comprès 
entre la rotonda de l’avinguda 
de Pinyana i la de l’església de 
Montserrat. Fonts municipals 
van indicar que el grup Bon 
Preu ja ha demanat la llicèn-
cia per iniciar les obres, que 
primer comportaran la demo-

lició de les naus que acullen els 
establiments Dia, La Sirena i 
MercaChina i, posteriorment, 
la construcció del nou immoble 
de més mida. 

Un dels condicionants impo-
sats per l’ajuntament per portar 
a terme aquesta actuació era la 
millora dels accessos, tenint 
en compte el trànsit addicional 
que comportarà a la carretera 
d’Osca (N-240) aquest híper, 
que amb 4.000 metres qua-
drats de superfície de venda 

serà el segon més gran de la 
ciutat després del Carrefour i 
que ja té llicència comercial de 
la Generalitat.

Entre la rotonda de l’avingu-
da de Pinyana i la de Montser-
rat, l’avinguda Alcalde Rovira 
Roure només té dos carrils en 
sentit cap a la ciutat des de la 
cruïlla d’accés al Tennis Lleida, 
mentre que al contrari només 
hi ha doble carril en uns quants 
metres davant de l’establiment 
Brico Depôt.

EDUCACIÓ EQUIPAMENTS
MAGDALENA ALTISENT

Redisseny del pati dels col·legis Tonucci, Joan XXIII i Pràctiques II
❘ LLEIDA ❘ La iniciativa Espais 
que eduquen, patis per a tot-
hom, a través de la qual els 
col·legis Fancesco Tonucci, Jo-
an XXIII i Pràctiques II redis-

senyaran els respectius patis, 
va començar ahir la seua etapa 
amb una trobada dels partici-
pants a la seu del Col·legi d’Ar-
quitectes. A la jornada es va 

detallar el pla de formació que 
s’iniciarà aquest mateix mes i 
els recursos que les adminis-
tracions posaran a disposició 
del projecte.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria preveu 
aprovar avui a la junta de go-
vern local el plec de clàusu-
les i la licitació de la redacció 
del projecte de construcció 
de l’alberg per a temporers 
i sensesostre a Pardinyes. El 
govern ha convocat aquesta 
junta una hora després de la 
comissió en la qual donarà 
compte d’aquesta qüestió. 

D’aquesta manera, tira en-
davant el projecte malgrat la 
moció aprovada al passat ple 
per tota l’oposició que insta 
a suspendre la construcció 
d’aquest equipament. La 
plataforma que defensa la 
residència a Pardinyes en 
aquest solar en lloc de l’al-
berg considera que es tracta 
d’una imposició.

La Paeria aprova  
avui licitar l’alberg
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Abocador als afores dels Magraners

❘ LLEIDA ❘ Un terreny als afores dels Magraners que segons 
fonts veïnals és de propietat municipal s’ha convertit en un 
abocador de tota mena de residus.

Trobada de ciutats educadores

❘ LLEIDA ❘ Lleida acull ahir i avui una trobada presencial de 
ciutats educadores i la Paeria va presentar el seu projecte 
Frisbee d’aprenentatge i servei solidari de lluita contra la 
pobresa amb accions ideades per joves voluntaris.

Cada lleidatà recicla 22,8 quilos de vidre a l’any

❘ LLEIDA ❘ Ecovidrio ha instal·lat a la plaça Bores el contenidor 
verd més gran del món en el marc de la campanya Reciclant 
vidre som imparables, que recorrerà totes les províncies 
catalanes. Lleida ocupa la segona posició a Catalunya i la 
setena al rànquing de províncies de l’Estat que més vidre 
reciclen amb 22,8 kg per habitant a l’any (uns 79 envasos). 
L’edil Jaume Rutllant va dir que el 2020 es van recollir a la 
capital 2.500 tones de vidre i va apuntar que si es fongués 
es podria construir la torre Eiffel.

Estudi de càrregues del pàrquing de Ricard Viñes

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament ha adjudicat a l’empresa BSB Estruc-
tures d’Edificació i Ponts l’estudi previ de la capacitat de 
l’estructura de l’aparcament subterrani de la plaça Ricard 
Viñes davant de càrregues de trànsit. Així mateix, ha licitat 
per un import de 50.000 euros euros l’adequació del Molí 
de Sant Anastasi de la Bordeta.
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