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OBRE LES
PORTES EL
CENTRE D’ART
LA PANERA

La rehabilitació de l’edifici ha
preservat elements emblemàtics
de l’edifici com les 21 columnes
de pedra de la planta baixa.

La ciutat ha recuperat definitivament
l’històric edifici de la Panera, que ha obert
les portes com a Centre d’Art. L’antic
magatzem de gra de la ciutat s’ha convertit
–després d’una exhaustiva rehabilitació,
que ha preservat els elements peculiars
de l’edifici– un centre de promoció i difusió
cultural de primer ordre.
Exposició de Tàpies
Amb motiu de l’obertura de la Panera, la
Paeria ha preparat una exposició inaugural
de “luxe”. El Centre d’Art exposa, en efecte,
“L’univers obert d’Antoni Tàpies”, una
interessant mostra de la creació més
recent i representativa del prestigiós artista
català Antoni Tàpies. L’equipament cultural

recentment estrenat servirà per acollir
exposicions d’artistes lleidatans i foranis,
mentre que un futur edifici de les mateixes
dimensions, situat al costat, albergarà el
fons del Museu d’Art Jaume Morera.

de quasi 6 metres d’altura que daten del
primitiu “Almodí Vell”, antiga llotja medieval
de la ciutat de Lleida.

Elements arquitectònics preservats
El Centre d’Art La Panera té dues plantes
i una superfície global de 1.200 metres
quadrats. La primera fase de la restauració
de l’edifici medieval es va centrar en la
consolidació estructural (reforçament dels
murs laterals i reconstrucció de la teulada).

La segona fase ha consistit a dotar l’edifici
de la infraestructura de serveis (electricitat,
aigua i control de temperatura) necessària
per al funcionament del centre d’art, alhora
que s’han habilitat els accessos exteriors
–com una rampa lateral des del carrer
Sant Martí– i els interiors (col·locació
d’escales metàl·liques i instal·lació d’un
muntacàrregues-ascensor).

Els treballs van incloure la restauració de
determinats elements arquitectònics
destacats, com les 21 columnes de pedra

El pressupost global de les obres de
rehabilitació de la Panera ha estat de
2.172.608 euros.

MONUMENT A LA
PRIMERA DOCTORA
DE LLEIDA
La rambla de Doctora Castells, al barri
de Cappont, disposa des d'aquest mes
d'abril d’un bust que recorda la figura
de la doctora que dóna nom a aquest
vial, la lleidatana Martina Castells Ballespí
(1852-1884).
La doctora va ser una pionera en obtenir
la llicenciatura en Medicina en una època
en què les dones difícilment accedien a
l’àmbit professional. L'autor de la figura
és l'escultor targarí Miquel Gascón
Sancho, qui ha volgut retratar "l'esperit
d'una dona valenta".

El bust de bronze de la primera metgessa
lleidatana ha estat col·locat davant del
Col·legi Frederic Godàs. En la inauguració
del monument l'alcalde de Lleida, Antoni
Siurana, va destacar la importància de la
facultativa, "que d’alguna manera va
ajudar a avançar en la igualtat entre
l'home i la dona".
La neboda de Martina Castells, Maria
Teresa Castells, va recordar el valor d’una
doctora que va lluitar per exercir una
professió que antany estava mal vista en
el sexe femení. També es va incidir en el

fet que, gràcies a precedents com el de
Martina Castells, molts estudiants de
Medicina són dones.
El Col·lectiu Cultural Cappont ha estat el
promotor de la iniciativa.
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NEIX UNA NOVA
PLAÇA A SUCS
AMB JOCS
INFANTILS

L'Ajuntament de Lleida, per mitjà del
Centre Especial de Treball, ha portat a
terme la urbanització d'un nou espai públic
a Sucs, la plaça de la Pau, que contribueix
a ampliar els espais d'oci per als més
menuts d'aquest nucli. La plaça, situada
al carrer dels Horts de Sucs, és equipada
amb jocs infantils i ocupa una superfície
de 400 metres quadrats.
El Centre Especial de Treball ha executat
l’adequació de l’espai, dissenyat seguint
l'exemple d’altres places que han donat
bon resultat. Així, el paviment del recinte
és de sauló –un terreny de consistència
tova– combinat amb travesses fèrries que
fan d’element de separació.
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El nou espai de 400 metres quadrats s’ha pensat especialment per als més petits del barri.

Jocs infantils i enjardinament
El recinte públic s’ha pensat per a ús dels
més petits, ja que el barri de Suchs té
una altra plaça amb jocs infantils per a
nens i nenes més grans. En aquest sentit,
a la plaça de la Pau s'han instal·lat jocs
infantils aptes per a menors de 6 anys,
com ara un trenet, molles i un gronxador
amb cadiretes tancades que donen més
seguretat als nens.

La Paeria ha plantat 500 unitats d'arbusts
i arbrat. En un principi, no era previst
instal·lar enllumenat en aquest espai, però
a proposta de l'Institut Municipal de Treball
s’hi van col·locar tres fanals. Els treballs
han inclòs també la instal·lació de sis
bancs, tres papereres i una font, i
l’agençament d’una pineda veïna (neteja
de l’àrea i poda de l’arbrat). La inversió
global de l’obra ha estat de 25.000 euros.

