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LA RENOVACIÓ DE
LES MURALLES
I DELS ACCESSOS
MILLORA
L’ENTORN
DE LA
SEU VELLA

La Paeria aprofita la pavimentació de l’entorn de la Seu Vella per renovar les xarxes de serveis.

Les obres d'urbanització que la Paeria
està fent a l'entorn de la Seu Vella avancen
a bon ritme. Els treballs inclouen la
pavimentació de la plataforma de la Seu
Vella, la consolidació de les muralles del
baluard de la Reina i de la capçalera de
la catedral, i la construcció d'un mur de
contenció a la rampa que accedeix a la
plaça dels Apòstols i a la Suda. L’obra es
completa amb la instal·lació dels serveis
d'aigua, electricitat, gas i sanejament.
L'execució del projecte, que afecta una
àrea de 4.480 metres quadrats, compor-

tarà una inversió de 513.865,35 euros,
aportats per l’Ajuntament (333.561,72) i
l ' I N CA S O L ( 18 0 . 3 0 3 , 6 3 ) . A q u e s t
pressupost s'afegeix als 1.200.000 euros
que la Paeria ja ha invertit en la millora del
turó en els darrers quatre anys.

situada just a llevant del baluard de la
Reina, en un mirador. A més, a la rampa
d'accés al baluard superior de la plaça
dels Apòstols s'ha construït un mur de
contenció de terres que facilitarà l’accés
al refugi antiaeri de sota la roca Sobirana.

La nova plataforma de la Seu Vella és de
llambordes de formigó envellides, amb
acabat rústic i amb un color respectuós
amb el del conjunt monumental. L'obra,
que també inclou la col·locació de mobiliari
urbà i d’arbres, convertirà també la base
d’una batèria antiaèria de la Guerra Civil,

D’altra banda, tots els serveis (aigua
potable i rec, gas canalitzat, sanejament,
electricitat, etc.) es faran arribar als punts
on es preveuen futures necessitats. A
aquestes millores s’afegeix la renovació i
ampliació de l’enllumenat monumental de
les façanes de la Seu Vella i el seu entorn.

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA DELS
FANALETS DE SANT JAUME
I D’UNA ESCULTURA DEDICADA A
L’APÒSTOL
La reurbanització del Centre Històric
que desenvolupa la Paeria ha permès la
dignificació i recuperació de diversos
espais d’ús públic, com l'entorn del
Roser. En aquest context, el passat dia
14 de desembre l'alcalde de Lleida,
Antoni Siurana, i el director general
d'Emigració de la Xunta de Galícia, Juan
Castellano Herrero, van inaugurar a la
plaça dels Fanalets de Sant Jaume una
escultura de l’artista Víctor Pérez Pallarés
dedicada a l'apòstol Santiago i cedida
per la Xunta a la ciutat de Lleida.
L'acte, emmarcat en la diada central de
celebració del 25è aniversari del Centro
Galego, va servir també per inaugurar
la plaça. La urbanització de l’entorn del
Roser va comportar l’arranjament dels

carrers Caldereries, Carnisseries, Sant
Domènec, Almodí Vell, Sant Pau i la
Palma i de la plaça dels Fanalets. A la
mateixa zona, la Generalitat va edificar
29 habitatges públics en un solar cedit
per la Paeria i s’hi va construir un
aparcament subterrani de 79 places.

cursos
CONCURS D'INFORMÀTICA
CIUTAT DE LLEIDA
L'Institut Municipal d'Informàtica
ACCÉS ha convocat el 13è Concurs
d'Informàtica Ciutat de Lleida.
L'objectiu del premi és potenciar l'ús
de la informàtica a les escoles, als
instituts, universitats i altres centres
de formació, i fomentar l'ús d'Internet
i de les noves tecnologies entre els
ciutadans. Cal presentar els treballs
abans del 17 de març. Optaran als
premis: Aplicacions (dos apartats: a
partir de 18 anys, i 17 anys o menys);
Projectes del professorat; Pàgines
web (tres apartats: empreses, entitats
o associacions; oficials de centres
d'ensenyament públics i privats, i
personals). Bases i informació:
www.paeria.es i www.lleida.org.
ACCÉS-Institut Municipal
d'Informàtica. Plaça de Sant Joan, 10,
2n. 973 70 04 17
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urbanisme
6

ó

Co
m
a
Pe
re

de

Plaça de
Sant Llorenç

Bo
ter
s

C/
d

e

la

Co
t

C/
d

xe
ra

'e
n

Església
de Sant Llorenç

de
ls
C/

el
all
aT
a

ad

Plaça de
Sant Antoni
Maria Claret

Plaça de
l'Ereta

ec

èn

nt

Sa

ls

C/

de

m
Do

de
a

or

m

sa

Edifici
del Roser

Al

LA PAERIA/febrer 2003

rag

Palau Episcopal

infraestructures de sanejament
i de proveïment d’aigua de l’àrea.
El pressupost de la primera fase
és de quasi 534.000 euros,
mentre que l’execució de tot el
projecte assolirà els 934.000
euros.
El traçat d’aquest eix començarà
al carrer del Bisbe, continuarà
per una via bifurcada del carrer
de la Palma, connectarà amb la
plaça de Sant Antoni Claret,
girarà als blocs socials d’aquesta
plaça, anirà pel carrer Joglar
Segalà i arribarà a Cavallers pel
c a r re r G a l e ra . E l t e r m i n i
d’execució de la primera fase és
de cinc mesos. Mentre durin les
obres, restaran tancats el carrer
Joglar Segalà i les cruïlles entre
els carrers Galera i Alsamora i
entre Galera i Cavallers.
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Les obres corresponen a la
primera fase del projecte, al tram
comprès entre els carrers
Cavallers (a l’altura del carrer
Galera) i Joglar Segalà. Aquesta
fase implicarà la urbanització de
3.218 metres quadrats de
superfície, dels quals 410
corresponen a una zona verda
triangular situada al darrere de
l’edifici del Roser. Els treballs
serviran també per renovar les
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L’Ajuntament de Lleida ha iniciat
al gener l’execució del nou vial
que travessarà el Centre Històric
de la ciutat connectant la rambla
d’Aragó amb el carrer de
Cavallers. Tindrà una amplada
de 3 m, amb dos carrils d’anada
i un de tornada i representarà
una millora important pel que fa
a l’accessibiltat de la zona.
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INICI DEL NOU VIAL QUE
MILLORARÀ L’ACCESSIBILITAT
DEL CENTRE HISTÒRIC

C/ del Sant Crist

NOU VIAL AL CENTRE HISTÒRIC
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