
 

   

 
    

 

 
 

 
 

#INFORMACIÓ_CIUTADANA 
 

 

 
_ NOUS EIXOS DE VIANANTS, BICICLETES I TRANSPORT PÚBLIC  

EN L’ÀMBIT DEL BARRI DE L’ESCORXADOR 
 

Benvolguda veïna/benvolgut veí:  

Em plau posar-me en contacte amb vostè per facilitar-li informació sobre l’inici de les obres dels nous eixos de 
vianants, bicicletes i transport públic i que té per objectiu reduir les emissions de CO2 i que les persones guanyem 
espai a la via pública. 

L’actuació s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana, que gestiona els fons Next Generation de la Unió Europea, i implica un substancial canvi de model de 
mobilitat de Lleida, per integrar-la en les directrius de sostenibilitat per pal·liar els efectes del canvi climàtic i vetllar 
per la salut de totes i tots, gràcies a la millora de la qualitat de l’aire, el foment de l’ús del transport públic i l’eficiència 
energètica.  

Us vull compartir el resultat final d’aquesta intervenció, perquè pugueu conèixer els beneficis que  totes i tots plegats 
obtindrem un cop acabin les obres. En aquest projecte, durem a terme la implementació de zones i itineraris de 
vianants, millorant la seva accessibilitat i la seva seguretat vial als carrers principals del barri. Tot plegat mitjançant 
diverses actuacions, amb l’objectiu final és el bé comú i gaudir d’una ciutat més amable i sostenible: 

- Ampliació de la vorera a 3 metres al carrer Alcalde Costa. 
- Construcció de passos elevats  i toperes a passos de vianants a Acadèmia i Lluís Companys. 
- Millora de  l’accessibilitat de l’edifici existent a Plaça de l’Exèrcit mitjançant la substitució de les escales 

actuals per una rampa d’accés. 

Així, a partir del 7 de novembre, donem el tret de sortida a aquesta intervenció en l’espai públic, que ocasionarà 
afectacions en la seva zona els pròxims 5 mesos, pel que fa a l’espai per als vianants. Durant aquest període l’accés 
al carrer Alcalde Costa no estarà permès, a excepció dels veïns i veïnes que hi tenen seus habitatges i els que hagin 
d’accedir a algun comerç del carrer. 

Aprofito també per convidar-vos a participar de tot el procés, informant-nos i suggerint-nos tot allò que considereu 
oportú, fent un correu electrònic a l’adreça alcaldelleida@paeria.cat, indicant-nos el seu nom i cognoms i la seva 
adreça particular. Així mateix, us informem que en els propers dies, farem una sessió informativa al barri per explicar 
el projecte amb tot el detall.  

Us demanem disculpes per les molèsties, conscients que una intervenció així requerirà de l’esforç i comprensió de tots 
i totes i us agraeixo la plena col·laboració que heu tingut sempre com a barri. 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 
 

 
Miquel Pueyo i París 

Paer en Cap 
 

      

Més informació a: www.paeria.cat/mobilitatsostenible          TREBALLEM PER UNA LLEIDA MÉS VERDA I SALUDABLE 


