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URBANITZACIÓ
I MILLORA DEL
CARRER
GOVERNADOR
MONTCADA

Les obres
inclouen la pavimentació
del carrer, la renovació
dels serveis i la
instal·lació de nou enllumenat.

alcaldia

L’Ajuntament de Lleida està portant a
t e r m e l a u r b a n i t z a c i ó d e l c a r re r
Governador Montcada, una de les
principals vies de connexió de tota l'àrea
del Centre Històric amb la rambla d'Aragó.
La proximitat amb la Biblioteca Pública,
l'Arxiu Provincial i l'equipament del Mercat
de Santa Teresa converteixen aquest carrer
en un dels vials destacats del centre de
la ciutat, que en el futur serà força transitat

un cop estiguin enllestits tots els projectes
culturals previstos a la zona.
Els treballs que s’executen actualment
comporten l’ampliació del carrer, la
renovació de tots els serveis, la
pavimentació i la instal·lació d'enllumenat
públic. També inclouen la plantació
d'arbrat. El pressupost destinat a l’actuació
és de 552.741 euros.

LA PAERIA I ALTRES
AJUNTAMENTS DE LLEIDA
I OSCA RECLAMEN L’AUTOVIA

Els ajuntaments d'Osca, Sabiñánigo,
Jaca, Barbastre, Castejón del Puente,
Binèfar, Almacelles i Lleida demanen al
Ministeri de Foment que agiliti la
construcció de la futura autovia que
unirà Lleida, Osca i Pamplona. Els
alcaldes i regidors –entre els quals hi
ha el regidor d'Urbanisme de la Paeria,
Lluís Torres– han aprovat un manifest
en el qual sol·liciten a Foment que
"encarregui la redacció de la totalitat
dels projectes en què s'ha dividit
l'autovia Lleida-Osca-Pamplona".
Els alcaldes i regidors, reunits el
proppassat mes de febrer a la Diputació
d’Osca, han mostrat la seva preocupació
per l'augment de la sinistralitat en l'actual
carretera i han assegurat que les
diverses millores realitzades pel Govern
central en els darrers mesos no han
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L’obra ha obligat a interrompre el trànsit
rodat pel carrer Canonge González en
direcció al carrer Lluís Besa i a tancar
l'àrea d'aparcament situada al carrer
Governador Montcada entre Bisbe Torres
i Arajol. Aquests espais restaran tancats
mentre durin la pavimentació i la renovació
de serveis. L’actuació suposarà una millora
important en la qualitat de vida dels veïns
del barri.

portes obertes
ENTRADA GRATUÏTA
AL DIPÒSIT DEL PLA
DE L’AIGUA
Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua,
l’Ajuntament de Lleida ha organitzat per
al dia 22 de març una jornada de portes
obertes al Dipòsit del Pla de l’Aigua, una
de les seus del Museu de l’Aigua de Lleida.
La iniciativa es concreta en tres visites
gratuïtes, que tindran lloc a les 11 h, a les
12 h i a les 17 h. Tots els recorreguts seran
guiats.

aconseguit reforçar la seguretat vial,
aspecte que els ajuntaments de l’àmbit
geogràfic de la carretera N-240
consideren objectiu prioritari.
Els representants municipals han incidit
en la necessitat d’establir un “calendari
realista” que estableixi les actuacions
necessàries per executar el projecte.

El Dipòsit del Pla de l’Aigua és una gran
sala subterrània de 1.000 metres quadrats
situada sota la plaça del Dipòsit i
completament rehabilitada per la Paeria.
L’espai, construït al segle XVIII per tal de
subministrar aigua a les fonts públiques
de la ciutat, consta de grans arcs i
columnes de pedra.

i Dipòsit del Pla de l’Aigua. Carrer
Múrcia, s/n. Telèfon 973 28 17 21
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ENLLESTIT
EL CENTRE
D’ARTISTES I
ARTESANS QUE
DINAMITZARÀ EL
CENTRE HISTÒRIC

El Centre d’Artistes i Artesans, edifici
ubicat al bell mig del Centre Històric de
Lleida, serà ben aviat una realitat. Un cop
finalitzats els treballs de construcció,
l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU)
està tramitant les sol·licituds dels artistes
que han concorregut al concurs públic
destinat a adjudicar l’arrendament dels
tallers, els estudis i l’apartament del centre.
El Centre d’Artistes i Artesans, una original
iniciativa inscrita en el programa ARI de
rehabilitació del Centre Històric, té
l’objectiu de facilitar allotjament i espais
de treball a joves artistes i artesans i de
contribuir a la dinamització de l’activitat
artística i comercial del barri antic de la
ciutat. El centre s'ubica als números 3133 del carrer Cavallers.

L’actuació ha respectat i ha rehabilitat parts de l'edifici preexistent com ara la façana principal.

L’edifici disposa de quinze tallers de 24
metres quadrats, quatre estudis d’entre
20,5 i 23 metres quadrats i un apartament
de 43 metres quadrats, a més d’una zona
comercial, una sala d’exposicions i dues
s a l e s d e re u n i o n s , e n t re a l t re s
instal·lacions. A més, el centre té dues
portes d’accés, una d’ús quotidià per als
llogaters i una per accedir directament a
la sala d’exposicions.
Restauració de dues façanes
Les obres de construcció han suposat

també la restauració d’una part de l’edifici
preexistent. Concretament, la façana
principal, que dóna al carrer Cavallers,
conserva el sòcol de pedra, l’obra vista i
els balcons de l’antiga casa, i la façana
del carrer dels Timbalers manté també el
sòcol de pedra. La inversió de l’EMU ha
estat de 1.382.477 euros.
Els llogaters dels estudis i de l’apartament
han d’arrendar també obligatòriament un
taller. L’arrendament tindrà una vigència
de 2 anys, i és prorrogable un any més.

ELS VEÏNS DEL CENTRE HISTÒRIC
GAUDIRAN BEN AVIAT DEL NOU
CENTRE CÍVIC DE L’ERETA

Les obres del Centre Cívic de l'Ereta
arriben al seu tram final. La Paeria
enllesteix els últims detalls, que ben
aviat obrirà les portes als veïns del
Centre Històric. L’equipament, ubicat
a la plaça homònima, ocupa una
superfície de 1.652 m 2 útils i està
distribuït en 4 plantes, a més d'un
gran soterrani que acollirà activitats
de tot tipus (cursos de gimnàstica,
exposicions, assajos, etc).

L’edifici té 4 plantes i una superfície útil de 1.652 m2.

D’altra banda, la façana exterior de
l'edifici, recoberta de pedra natural,
s ' i n t e g ra p e r fe c t a m e n t a l a
composició i cromatisme del Centre
Històric.

El nou espai municipal comptarà
amb sala d'actes, despatxos i sales
polivalents. El vestíbul del centre
acollirà el bar, tindrà un caràcter
polivalent i obert i està dissenyat
perquè s'integri a la mateixa plaça.
El segon pis tindrà tabics mòbils
que permetran que l'espai s’adapti
a les necessitats de les diferents
activitats. El centre aprofitarà la llum
natural a la part central de cada
planta. Aquesta llum, precisament,
separarà les dependències fixes
(serveis, magatzems, administració)
de les polivalents. El centre ha costat
1,2 milions d’euros.
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