
 

   

 
    

 

 
 

 
 

#INFORMACIÓ_CIUTADANA 
 

 

 
_ NOUS EIXOS DE VIANANTS, BICICLETES I TRANSPORT PÚBLIC  

EN L’ÀMBIT DEL CARRER GIRONA 
 

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 al carrer Girona, perquè pugueu conèixer els beneficis que totes 
i tots plegats obtindrem un cop acabin les obres, que, en aquest cas, s’executaran en dues fases. En aquest sentit, la 
primera fase actua des d’Av. Tortosa fins al carrer Pere de Cavassèquia, i la segona fase executarà el tram des del carrer 
Pere de Cavassèquia fins al Camí de Corbins. Tot plegat mitjançant diverses actuacions, on l’objectiu final és el bé comú 
i gaudir d’una ciutat més amable i sostenible.  

Així, en la primera fase, durem a terme l’ampliació de la vorera en el costat dels habitatges amb número parell. També 
es farà la plantació d’arbrat i arbustiva. A més, en aquesta primera fase, convertirem el tram de la via en sentit únic, 
mantenint totes les places d’aparcament que hi ha actualment. D’altra banda, es durà a terme la creació d’un pas elevat 
en la cruïlla del carrer Girona amb Pere Cavassèquia i es millorarà l’enllumenat de la zona. Per la segona fase, que 
s’iniciarà a principis de 2023, us facilitarem tota la informació properament, atès que comptarà amb una vianalització i 
una actuació de més complexitat.  

El 15 de novembre, donem el tret de sortida en la primera fase d’ aquesta intervenció en l’espai públic, que ocasionarà 
afectacions en la seva zona els pròxims 5 mesos, aproximadament, pel que fa a l’espai per als vianants. Mentre durin 
les obres es produiran una sèrie d’afectacions puntuals en els guals, durant els dies d’asfaltatge. 

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 vostre nom i cognoms i la vostra 
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.  

Finalment, en el dors de la pàgina i de forma esquemàtica per facilitar-ne l’enteniment, us facilitem tota la informació 
sobre aquest projecte, a més d’un codi QR on també podrà consultar aquesta informació i aquella que pugui anar sorgint 
al llarg dels mesos en què es duran a terme les obres. 

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 



 

   

   

 


