Paeria.es

Page 1 of 2

Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
La Paeria posa en servei un nou aparcament per a motos i
bicis al carrer Nord
Data de publicació: 9/7/2012
Amb una vintena de places gratuïtes es pretén dissuadir que aparquin a la Rambla Ferran per millorar la imatge i la
visibilitat del trànsit

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

El nou aparcament, que té una
vintena de places per a motos i sis
per a bicis, ja es pot utilitzar a partir
d'avui

©Ajuntament de Lleida
La Paeria iniciarà una campanya
perquè conscienciar els conductors
que aparquin les motos en aquest
emplaçament i deixin lliure la Rambla
de Ferran i els carrers adjacents
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L’Ajuntament de Lleida ha posat en servei aquest dilluns un nou aparcament per a motos i
bicicletes en un solar situat entre el carrer Nord i la Rambla Ferran que disposa d’una vintena
de places gratuïtes. La 1a tinent d’alcalde, Marta Camps, acompanyada dels representants
dels veïns de la zona, ha visitat l’emplaçament, que té l’objectiu de dissuadir aquests vehicles
que aparquin enmig de la Rambla. (arxiu de so 1)
Camps ha explicat que la Paeria ha editat una mena d’enganxina per informar, a través dels
agents cívics, als conductors de les motocicletes que a partir d’ara disposen d’aquest espai per
poder aparcar-les. D’aquesta manera, es pretén que a la Rambla no s’aparquin les motos, com
es feia fins ara, per millorar la seva imatge així com la visibilitat del trànsit i dels vianants.
(arxiu de so 2)
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El nou aparcament dissuasori s’emmarca dins del Pla de Barris de Portal de la MagdalenaNoguerola i que té un pressupost d’uns 10.000 €.
L’Ajuntament de Lleida du a terme aquesta actuació gràcies a l’acord que està arribant amb els
propietaris privats d’aquests solars, que els cedeixen mentre no hi construeixin. En altres
solars públics, com és el cas del carrer Cavallers amb el carrer Galera, la Paeria va habilitar un
aparcament de rotació amb un total de 22 places. Així mateix, també s’està duent a terme el
projecte “Solars Vius” per recuperar espais del Centre Històric per a ús públic, com és el cas
del pati ubicat al carrer Alsamora.
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