
La Paeria finalitza l'ampliació de les voreres del 
carrer Darrera Sant Martí 
 

L'actuació, que ha comportat la millora de l'access ibilitat, s'ha dut a terme en el tram comprès entre  l'edifici de l'Orfeó i la nova urbanització del pa rc de 
Santa Cecília 

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME 

 
Amb aquesta obra s'ha aconseguit millorar ll'accessibilitat del carrer en general i al centre de l'Orfeó Lleidatà en particular  

 

©Ajuntament de Lleida  
 
La vorera del costat del Turó s'ha refet en un tram de 20 metres de longitud  

 

©Ajuntament de Lleida  
 

L'Ajuntament de Lleida ha finalitzat les obres d’amplació de les voreres del carrer Darrera Sant 
Martí, en el tram comprès entre l’edifici de l’Orfeó Lleidatà fins a la nova urbanització del parc de 
Santa Cecília. Les obres, que han estat execudes per l’empresa TULE, SA amb un pressupost de 
27.827,66 €, formen part del Pla de Barris del Centre Històric. 
 
Les obres han consistit en l’eixamplament de les voreres existents, la qual cosa ha comportat 
millorar l'accés a l’edifici de l’Orfeó. En aquest carrer, fins al moment, s’havia donat prioritat al 
trànsit rodat respecte als vianants. Ara, amb aquesta obra s'ha aconseguit millorar ll'accessibilitat 
al carrer en general i al centre de l'Orfeó en particular. En total, s’han afegit 171 m2 de paviment 
de panot, és a dir, uns 50 metres de longitud. La vorera de la banda de l’Orfeó és ara de 3.35 m 
d'amplada i es va estretint fins a 2 metres d'ample a l’arribar al parc de Santa Cecília. La vorera 
del costat del Turó s'ha refet en un tram de 20 metres de longitud amb un ample d’1 metre.La 
resta de vorera, que no existia, s'ha fet nova amb un ample de 1,90 m fins arribar al nou parc de 
Sant Cecília. Amb les ampliacions de les voreres el vial rodat tindrà una amplada aproximada de 
3.90 m. 
 



En el marc d'aquesta actuació també s'han substituït les dues columnes d’enllumenat públic per 
dues de noves que tenen més lluminàries i milloren les condicions lumíniques de la zona. Així 
mateix, s'ha col·locat un embornal nou connectat a la conducció general i s'ha arranjat el cubremur 
del muret lateral de la zona enjardinada que hi ha a la vora de l’Orfeó. 


