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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
La Paeria posa en funcionament un aparcament de rotació
al Centre Històric
Data de publicació: 29/12/2011
Està ubicat entre el carrer Cavallers i el carrer Galera i compta amb 22 places que donaran servei a tots aquells
ciutadans que vulguin passejar o comprar per la zona

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

L'alcaldessa accidental, Marta
Camps, ha visitat el nou aparcament
que facilitarà la rotació de vehicles i
potenciarà el comerç de la zona

©Hermínia Sirvent
Arxiu de so de l'alcaldessa
accidental, Marta Camps (4,2 MB)

Fotografia amb més resolució (152,3
KB)

L’Ajuntament de Lleida ha posat en funcionament un aparcament de rotació al Centre Històric,
que està situat, concretament, entre el carrer Cavallers i el carrer Galera i compta amb un total
de 22 places. L’alcaldessa accidental, Marta Camps, ha visitat aquest dijous l’emplaçament
que donarà servei a tots aquelles persones que vulguin comprar o passejar per la zona.
Camps ha explicat que coincidint amb la campanya nadalenca, aquest nou aparcament té per
objectiu dinamitzar el comerç i l’activitat del barri i respon al suggeriment de veïns i
comerciants de la zona per dotar al barri d’un major nombre de places d’aparcament.
L’empresa Municipal d’Urbanisme s’ha encarregat d’executar les obres d’aquest pàrquing que
comptarà amb zona blava per facilitar la rotació de vehicles i, d’aquesta manera, prioritzar la
clientela que s’apropa a comprar al carrer Cavallers. (arxiu de so)
L’entrada a l’aparcament és pel carrer Galera i la sortida, pel carrer Cavallers, concretament
en direcció a la zona del Mercat del Pla. A l’entorn es mantenen els sentits de circulació ja
existents.
El pàrquing disposa, a més, de dues càmeres de seguretat que visionaran tot el perímetre, així
com de tres punts de llum per cobrir tota la superfície.
La voluntat de l’Ajuntament és anar habilitant altres solars buits, de propietat municipal o
propietat privada, del Centre Històric i del seu entorn, com a pàrquings provisionals, per tal de
donar resposta a la demanda d’aparcament al barri.
Cal recordar que la ciutat de Lleida ha guanyat en el darrer any i mig gairebé 2.400 noves
places d'aparcament, de les quals 1.167 són soterrades i 1.200 dissuasòries. Això suposa un
increment del 60% en l'oferta de places de pàrquing per als ciutadans. Actualment, Lleida
compta amb 4.175 places d'aparcament soterrat i 2.435 de pàrquing dissuasori.
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