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La Paeria farà una nova 
senyalització que faciliti 
l’accés als punts més 
atractius de la ciutat
L’Ajuntament vol renovar els cartells,  
envellits i amb informació antiquada
LLEIDA
REDACCIÓ

La Paeria vol elaborar un pla de 

senyalització orientativa que fa-

ciliti l’accés als punts d’atracció 
de la ciutat. La redacció d’aquest 
pla de senyalització ha sortit ara 
a concurs públic per un pressus-

post de 35.421 euros. Segons les 

bases de la licitació, l’objectiu del 
projecte és unificar la configura-

ció dels cartells, definir de nou 
els pols d’atracció a senyalitzar i 
els punts on s’han de col·locar els 
cartells per tal d’assolir un guiat-
ge correcte al municipi de Lleida.

El sistema de senyalització pio-

ritza la identificació de les vies 
per facilitar que els usuaris circu-

lin per la xarxa bàsica, tal com es 

troba definida en el Pla de Mo-

bilitat Urbana. Val a dir que ac-

tualment, el conjunt de senyals 
d’orientació existents a la ciutat 
estan molt envellides i la infor-
mació dels nous punts s’ha anat 
afegint a la existent. D’aquesta 
forma s’ha anat perdent la unitat 
de criteri i eficiència en el guiat-
ge dels conductors i conductores, 

segons la Paeria. Les empreses 

interessades en dur a terme la 

tasca han de presentar les seves 

ofertes abans del 2 de novembre.
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L’Assemblea de Veïns i Veïnes 
del Centre Històric es queixa 
que l’actual senyalització els 
fa “invisibles”. Segons ells, “als 
cartells no es fa cap referència 

al nom del barri per on s’ac-

cedeix al Turó de la Seu Vella i 

així s’amaga també una realitat 
i provoca la invisibilitat de les 

persones que hi viuen”. 

El veïns del Centre Històric diuen que 
són “invisibles” als senyals actuals  

La sala d’actes de la Demarcació 
de Lleida del Col·legi d’Arquitec-

tes de Catalunya (COAC) va aco-

llir ahir l’Arquitectour Debat amb 
les conferències “Quatre edificis 
escolars”, a càrrec del guardonat 
arquitecte Manel Brullet, i “40 
anys d’Escoles de la Generalitat 
a Lleida”, a càrrec dels arquitec-

tes Josep Rovira i Marta Trullàs. 

Tot seguit, ha tingut lloc el debat 
“Reflexions sobre el model de 
l’escola del futur” on van assis-

tir-hi unes 40 persones. Es tracta 
de l’activitat prèvia a l’Arquitec-

tour Lleida que se celebrarà el 
pròxim dissabte, 16 d’octubre 
de 10.00 a 13.30 hores, amb la 
col·laboració del Departament 
d’Educació. 

La trobada Arquitectour 
Debat reflexiona sobre el 
model de l’escola del futur
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Davant les mancances en l’enllu-

menat a la ciutat, el grup muni-

cipal el Comú reclama els mapes 

lumínics que l’empresa conces-

sionària del manteniment i con-

servació de l’enllumenat ha de 
fer dos cops l’any. També pre-

senten una proposta per canviar 

les faroles del carrer Xavier Puig 
Andreu i a d’altres punts de la 

ciutat, per tal que s’adapti el mo-

del a la densitat d’arbrat i garan-

tir així una bona il·luminació. El 
tram final del carrer Xavier Puig 
Andreu,  presenta una il·lumi-
nació molt deficitària ja que els 
fanals estan ubicades amb més 
de 50 metres de distància entre 
elles i estan amagades entre els 

arbres. 

El Comú demana canviar 
els fanals per il·luminar millor 
el carrer Xavier Puig Andreu

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants
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