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GARDENY,
DIVERSIÓ D’ALTURA
El turó disposarà d’un gran recinte d’oci
per a tots els públics que funcionarà tot l’any
a ciutat de Lleida, a poc a poc, va fent seu el turó
de Gardeny. Turisme de Lleida va obrir l’estiu passat
el castell de Gardeny al públic per mitjà de les visites
guiades que ens permeten conèixer de prop aquesta
interessant i desconeguda fortalesa, recentment inclosa en la
Ruta del Temple.
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Ara, els ciutadans són a punt de guanyar un nou espai de
lleure i diversió al turó de Gardeny. El ple de l'Ajuntament, en
efecte, ha aprovat la concessió administrativa a l'empresa
Circus Lleida, SL d'un terreny municipal a l’altiplà que es
destinarà a la instal·lació i explotació d'una zona d'oci. La
vigència de la concessió és de cinc anys.
Recinte plantejat com a parc-jardí
El projecte de l'empresa –que ja gestionava fins ara el local
"Gurugú"– és concebut com a parc-jardí. La distribució de
l'espai, d'uns 8.200 metres quadrats, es divideix en un conjunt
de zones interconnectades que facilitaran la polivalència del
recinte tant pel que fa al tipus d'usuaris com al de les franges
horàries d'utilització al llarg del dia i de l'any.
El complex d'oci inclourà una zona de "discomusic" amb dos
grans envelats, un espai per acollir espectacles situat en una
gran plaça central amb multibarres temàtiques i diversos punts
de restauració, entre els quals un bar que obrirà durant tot el
dia. L'oferta gastronòmica serà molt variada: des de fast-food
amb entrepans i frankfurts a àpats més tradicionals que oferirà
un restaurant batejat com El Mirador de Rufea. Els envelats
aplegaran diferents estils musicals com ara la world music, el
rock, el reggae o el jazz. L'aforament global del recinte superarà
les 2.000 persones.
L'espai lúdic oferirà una estètica amb dissenys de l’anomenada
“arquitectura efímera” per permetre que, en èpoques de menor
afluència de gent, algunes estructures puguin desmuntar-se.
També s’hi projecta la plantació de noves espècies d'arbusts
que convertiran l'espai en una mena de laberint.
Tot i que la proposta està destinada bàsicament a donar vida
nocturna al turó, el projecte de reestructuració de l'espai
també inclou el concepte anomenat family center. A més del
funcionament de serveis durant tot el dia (bar, restaurant), es
planteja un aprofitament de la zona més ampli, ja que la plaça
central permetrà organitzar-hi espectacles com ara la
presentació d'activitats culturals o d’un altre tipus com
passarel·les.
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El projecte és concebut
com un parc-jardí amb
un aforament superior
a les 2.000 persones
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Aquestes quatre recreacions donen una visió del futur recinte d’oci, dotat d’una estètica moderna i compartimentat
per permetre’n un ús més flexible, i que presentarà una oferta de serveis molt variada.
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LA PAERIA VOL
PROMOURE L’ÚS
DE L’ENERGIA
SOLAR ALS
HABITATGES

L’Ajuntament de Lleida està estudiant la
possibilitat de crear una nova ordenança
municipal que promogui l'ús de l'energia
solar al municipi. El document obligaria
els constructors a preveure aquest tipus
d'energia renovable en una part dels
edificis que es construeixin a la ciutat. La
Paeria ja ha posat en marxa cinc grups
de treball especialitzats perquè analitzin
aquesta i altres qüestions. Els grups
estudiaran els àmbits dels indicadors
ambientals, formació, mobilitat, educació
sostenible, residus i agricultura ecològica.
Es tracta que les promotores immobiliàries
comencin a prendre consciència respecte
als habitatges sostenibles per tal de
promoure l'ús de les energies renovables
entre els compradors. En aquesta línia, la
Paeria estudia atorgar un certificat especial
a les construccions que hagin utilitzat
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6a EDICIÓ DEL SALÓ
LLEIDA OCASIÓ
La Fira de Lleida ha organitzat del 30
de maig i fins al 2 de juny la 6a edició
de Lleida Ocasió (Fira del vehicle i la
maquinària agrícola d'ocasió). El saló
ofereix una àmplia oferta de cotxes,
furgonetes, camions, caravanes,
maquinària agrícola i sectors
complementaris. La mostra oferirà als
visitants el servei de "prova in situ"
dels vehicles exposats, que en tots
els casos tenen garantia professional.
La mostra-mercat d'automòbils
d’ocasió podrà visitar-se al recinte
firal dels Camps Elisis de les 10 a les
14 h i de les 16 a les 21 h; el divendres
30, només horari de tarda.
Fira de Lleida. Tel. 973 70 50 00
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Del Fòrum Ambiental han nascut iniciatives de sensibilització com el Dia sense cotxes.

materials sostenibles i que fomentin el
respecte al medi ambient.
Balanç d’accions mediambientals
L'energia solar va ser un dels temes
estrella del Fòrum Ambiental de Lleida,
celebrat el 3 d’abril i que va servir per fer
balanç de les actuacions fetes fins ara per
l'administració local i pels ciutadans. La
creació del model de Pacte de Mobilitat,
la posada en marxa de la Fundació Lleida

21, iniciatives com el Dia sense cotxes i
el treball de la ciutat en la xarxa de
municipis per a la sostenibilitat són alguns
dels aspectes més rellevants que s'han
engegat des del Fòrum Ambiental. El paer
en cap, Antoni Siurana, va presidir la reunió
i va assenyalar la importància de la
participació ciutadana en la gestió del
medi ambient i de la implicació dels sectors
socials i de totes les administracions en
la projecció de polítiques mediambientals.

MILLORA
DE DIVERSES
PLACES
DE LA CIUTAT

L'Ajuntament de Lleida està millorant
la pavimentació de diverses places de
la ciutat (11.500 metres quadrats en
total), dins la campanya de manteniment
de voreres i calçades, la qual preveu
també la millora o la renovació d’aquells
jocs infantils deteriorats o antiquats.
Les actuacions han començat a la plaça
de Maria Rúbies, a Pardinyes, amb el
canvi del paviment de sauló, millores
en els jocs infantils i la instal·lació d’una
tanca de fusta per separar la plaça i la
Rambla de Pardinyes. També és previst
actuar a la placeta veïna al Col·legi Joan
XXIII, a la plaça del carrer de la Mercè
(darrere del centre Carrefour), en un

La plaça de Maria Rúbies.

espai del barri de la Bordeta comprès
entre els carrers Juneda, Boqué i Urgell,
i en una zona del Secà situada en l'àmbit
de Torre Queralt i a la pista de petanca
del barri.
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