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“L’UNIVERS OBERT
D’ANTONI TÀPIES”
DÓNA EL TRET DE
SORTIDA A LA
NOVA PANERA

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana,
juntament amb l'artista Antoni Tàpies i el
conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, van
inaugurar, el passat 20 d'abril, el nou
Centre d'Art La Panera, un espai de
gairebé 2.400 m 2 que ha permès la
recuperació de l'antic edifici per destinarlo a l'exhibició i producció d'arts visuals.
El nou equipament cultural s'ha inaugurat
amb l'exposició "L'univers obert d'Antoni
Tàpies", una col·lecció particular de més
de 60 obres –algunes de les quals
exposades al públic per primera vegada–
que es podrà veure fins al dia 27 de juliol
en aquest indret.
Durant la presentació de l’exposició,
Antoni Siurana va destacar el caràcter
compromès de Tàpies amb les llibertats
i els drets humans i va remarcar que poder
gaudir de la mostra és un “fet excepcional
i molt important per a la ciutat”.

La inauguració va comptar amb la presència del mateix Tàpies.

El món personal de Tàpies
La mostra, comissariada per Manel
Guerrero, vol acostar-nos el món que
envolta i ha inspirat Tàpies al llarg de la
seva carrera: la relació amb la terra, amb
la matèria, amb altres cultures, amb el
món oriental, etc. L'obra gràfica de l'artista,
concretament les peces més grans, es
poden veure a la sala de les columnes del
Centre d'Art La Panera, mentre que al
primer pis s'exhibeixen pintures,
escultures, dibuixos i vernissos.
El nou Centre d'Art La Panera té dues
plantes: la baixa, amb les columnes
recuperades de l'Almodí Vell, i una primera

planta que disposa d’una claraboia central
sustentada sobre bigues de fusta
laminada mixta i acer, construïda seguint
les tècniques arquitectòniques que
s'utilitzaven al segle XIX. El complex es
completarà amb la construcció de la futura
seu del Museu Morera.
Les obres del conjunt, executades en
dues fases, han respectat l’autonomia
formal de l’antic edifici, el qual manté
l’alineació de la façana respecte al carrer
de Sant Martí per permetre la visió de
l’església medieval homònima al fons. El
pressupost de les obres ha estat de
4.240.441,68 euros.

OBERTS AL PÚBLIC
ELS JARDINS
D’ERNEST LLUCH
La companya d'Ernest Lluch i una de les seves filles van assistir
a la inauguració dels jardins que porten el nom del polític mort
en atemptat terrorista. En l'acte d'inauguració el paer en cap,
Antoni Siurana, va fer una crida a la convivència, el civisme i
el diàleg entre els veïns, tot recordant la figura de Lluch, “un
ciutadà que tenia la voluntat de construir un país millor”.
La nova plaça de l'Av. Alcalde Areny té una superfície de 7.025
m2, dels quals 1.500 són gespa i 2.425, zona de jocs infantils.
En el disseny de la plaça han col·laborat alumnes del col·legi
Maristes Montserrat, mentre que Anna Berga, alumna de
l'Escola Municipal de Belles Arts, és autora del mural dels
jardins. La iniciativa és fruit del programa de Disseny de noves
places i espais públics engegat per l'Oficina de la Defensora

dels Drets dels Infants i els Adolescents. Aquest mural en forma
de mosaic de colors –un dels elements singulars del parc– té
una alçada de 3 m i una longitud de 60, amb una làmina d'aigua
en permanent circulació. Han participat de manera molt directa
en la creació dels jardins treballadors del Centre Especial de
Treball de l'IMT dels àmbits de la jardineria i de la construcció.
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OBRE LES PORTES
AL BARRI ANTIC
EL CENTRE
D’ARTISTES
I ARTESANS

L’equipament
dinamitzarà la vida
artística i comercial del
Centre Històric.

El Centre d’Artistes i Artesans, situat al
carrer Cavallers, 31-33, ha obert les portes
aquesta primavera amb l’objectiu de
dinamitzar l'activitat artística i comercial
del Centre Històric.
L’equipament facilitarà allotjament i un
espai de treball perquè els joves artistes
i artesans desenvolupin la seva tasca. La
façana principal del centre conserva el
sòcol de pedra, l'obra vista i els balcons
restaurats de l'edificació preexistent.
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L'edifici disposa de 15 tallers, 4 estudis,
un apartament, una zona comercial, una
sala d'exposicions i 2 sales de reunions,
entre d’altres espais. L'immoble té dues
portes d’accés, l’una d'ús quotidià per als
llogaters i l'altra que porta directament a
la sala d'exposicions.

d'artistes lleidatans o vinculats a Lleida
com Jaume de Prenafeta, Pere Coma,
Xavier Gosé, Leandre Cristòfol, Ton Sirera
o Guillem Viladot. Els estudis i l'apartament
s'anomenen Guindàvols, Boixadors,
Grealó, Empresseguera i Quatre Pilans,
els noms de diverses partides de l'Horta.

El projecte del centre va ser iniciat per
l'arquitecte Ignasi Miquel i, després de la
seva mort, el van continuar Joan M. Porta
i Ferran Torrent. Els tallers porten el nom

El centre, impulsat per l'Empresa Municipal
d'Urbanisme, oferirà fins al 8 de juny
l’exposició “(G)raons”, una mostra pictòrica
de l’artista lleidatà Marco A. Remacha.

urbanisme
9

PERSONALITATS
DONEN NOM A UNA
VINTENA DE
CARRERS I PLACES
DEL MUNICIPI

Els noms del regidor lleidatà Jaume Magre
i de l'economista i historiador Ernest Lluch
llueixen ja a les plaques dels carrers i les
places de Lleida. La Comissió Especial
de Denominació de Carrers ha donat a
conèixer els noms dels nous espais
públics que s'estan urbanitzant a la ciutat.
Els treballs urbanístics que es porten a
terme a tot el municipi, incloses les zones
d'expansió dels barris de la ciutat o dels
barris agregats (Llívia, Sucs o Raimat),
han permès que la Comissió hagi "batejat"
els nous espais amb una llarga llista de
personalitats mereixedores d'aquesta
distinció.
Així, a Alcalde Areny hi ha els jardins
d'Ernest Lluch; a Joc de la Bola, els jardins
de Jaume Magre; a l'Av. de Balàfia, els
jardins de Carmen Ayala, i entre els carrers

El qui va ser regidor de Cultura Jaume Magre ja té uns jardins dedicats a Joc de la Bola.

d'Almacelles i d'Alguaire, els jardins de
Mercè Rodoreda. Altres denominacions
són el carrer d'Amsterdam, entre Penedès
i Corts Catalanes; els jardins de l'Alcalde
Estadella, entre Balàfia, Pardinyes i el
Secà, o el carrer Violant d'Hongria, entre
Alcalde Recasens i Vidal i Codina.
També tenim els jardins de Francesc
Solana, al costat de l'Av. de Torre Vicencs;
les places de Tragó de Noguera, de Josep
Wehrle i de Joan Santamaria, a Pardinyes;

carrers del Monestir de Poblet i del
Monestir de les Franqueses, a Ciutat Jardí;
jardins de Zoe Rosinach, a l'Av. de
València; Pl. de Torre Abizanda, al nou
Campus Universitari; Pl. de Jaume Rubió,
a Cappont; l'Av. de Miquel Batllori i els
c a r re r s d e l s e n g i n ye r s S a n t i a g o
Companys i Antoni Llobet, entre Cappont
i la Bordeta; Av. del President Josep Irla,
a Copa d'Or; parc de Sant Anastasi, a
Llívia; jardins de la Pau, a Sucs, i carrer
4 de febrer, a Raimat.

cursos
CURSOS DE MILLORA
PROFESSIONAL I LLEURE
L'Àrea de Formació de l'Institut de
Treball Salvador Seguí de l'Ajuntament
de Lleida ha preparat per a aquest
mes de juny diferents cursos de
m i l l o ra p ro fe s s i o n a l i l l e u re .
Fins al dia 21 de juny es portarà a
terme un curs de Power Point de
disseny de presentacions, i de l'11 al
25 de juny, un altre de Facturaplus
Élite per a la gestió ràpida i eficaç de
tots els documents que genera
l'empresa i per al control dels costos
dels processos de producció.

Institut Municipal de Treball
Salvador Seguí. Carrer de Ramon
Argilés, s/n. 973 24 77 37
www.paeria.es/imt

NEIX UN NOU
ESPAI VERD A
BALÀFIA
La plaça M. Aurèlia Capmany és ja
oberta al públic. El nou espai de Balàfia
alberga jocs infantils, una font
decorativa, zones de passeig i un
centenar d'arbres, i aporta al barri un
increment de 5.313 m2 de zona verda.
La plaça és situada a prop dels terrenys
on hi haurà l'escola bressol.
El projecte urbanístic contempla una
àmplia zona de gespa. Els passos de
vianants, de passeig i d'estada (amb
30 bancs de model romàntic) disposen
d’abundant arbrat. En total, són 2.693
m2 enjardinats.
La plaça disposa de 6 jocs infantils que
s'han estructurat de manera que quedin

separats els destinats a infants menors
de 6 anys i als més grans d'aquesta edat.
Completen el disseny de la plaça 13
punts de llum, 6 papereres i una font
central amb 10 sortidors que creen
formes i jocs diversos.
Les obres han costat 196.834,40 euros.
Un cop acabada aquesta plaça, la Paeria
té previst enjardinar la rotonda de la
plaça dels Països Catalans, al mateix
barri de Balàfia.
LA PAERIA/juny 2003
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Els vials de la zona ja són oberts i permeten
la circulació de vianants i vehicles.

14.500 m2 per a equipament públic cedits
per la Paeria i 2.300 m2 per a parterres
plantats amb gespa (amb 433 espècies
arbrades). El mobiliari urbà és compost
per 87 fanals, 55 bancs de fusta, 24
papereres i 5 fonts. La zona destinada a
vialitat i aparcaments (carrers, etc.) serà
de 39.400 m2.

LA URBANITZACIÓ
DEL POLÍGON 5
DE CAPPONT, A
PUNT D’ACABAR

La urbanització del polígon 5 de Cappont
és pràcticament una realitat. Les obres
d’agençament d’aquesta gran àrea de
95.000 m 2 , situada entre el Campus
Universitari, l’Av. de l’Estudi General i la
carretera N-II, són a punt de finalitzar.
La urbanització proporcionarà 43.100 m2
de sostre edificable per a la construcció
de 505 habitatges, 22.200 m2 destinats
a usos comercials, 5.700 m2 per a usos
diversos (hotels, residències, oficines),

Instal·lació de xarxes de serveis
Les obres han servit per instal·lar les xarxes
de serveis (enllumenat, gas natural, aigua
i clavegueram, estacions transformadores
elèctriques per proveir tota l’àrea), per fer
la preinstal·lació de xarxa telefònica i de
cable i per obrir una via que perllonga
l’avinguda Doctora Castells i que esdevé
un accés directe i central al polígon.
La urbanització ha tingut un cost de
3.924.000 euros i ha estat possible gràcies
a la Junta de Compensació que ha agrupat
tots els propietaris –entre els quals
l’Empresa Municipal d’Urbanisme, que té
un 30% del terreny– per executar l’obra.

LA GUÀRDIA
URBANA ENTRA
AL SISTEMA DE
DADES POLICIAL

Des d’aquesta primavera, la Guàrdia
Urbana de Lleida té accés directe a la
informació policial dels Mossos
d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la
Guàrdia Civil, com també a la dels països
europeus que formen part del territorri
de Schengen, la qual cosa facilitarà la
coordinació entre tots els cossos policials.
La policia local lleidatana s'ha incorporat
a l'anomenat SIP (Sistema d'Informació
Policial), titularitat del departament de
Justícia Interior, d'acord amb el conveni
que l'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i
el director general de Seguretat Ciutadana
de la Generalitat de Catalunya, Xavi
Martorell, van signar el passat mes de
desembre.
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Informació detallada al moment
Les noves terminals que ha incorporat la
seu de la Guàrdia Urbana tenen aplicatius
informàtics del Sistema d'Informació Policial
i són connectades a la seva xarxa.
D’aquesta manera, el sistema permet rebre
informació detallada al moment sobre els
historials de les persones incloses a les
bases de dades dels cossos policials i –en

un futur pròxim– sobre l'agenda judicial.
En el decurs de la visita que van fer a la
central d'aquest cos l'alcalde, Antoni
Siurana, el regidor de Seguretat Ciutadana
de l’Ajuntament de Lleida, Lluís Pere Alonso,
i representants dels Mossos d'Esquadra i
de la Guàrdia Urbana es van lliurar també
els diplomes als agents que han portat a
terme un curs de defensa policial.
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EL BARRI ANTIC
ESTRENA EL
CENTRE CÍVIC DEL
CENTRE HISTÒRIC

El nou equipament, destinat a usos lúdics
i ciutadans, és situat a la plaça de l'Ereta
i ocupa una superfície de 1.652 m2 útils.

Una de les característiques destacades de l’edifici és la seva adaptació al Centre Històric.

El centre és dividit en 4 plantes, a més
d'un gran soterrani que farà de sala
polivalent i acollirà activitats de tot tipus
(cursos d'activitats, exposicions, assajos,
etc.). La façana exterior de l'edifici és
recoberta amb pedra natural i s'adapta
perfectament a la composició i el
c ro m a t i s m e d e l C e n t re H i s t ò r i c .

alberga el bar, té una funció polivalent i
ha estat dissenyada perquè s'integri a la
plaça. La segona planta té envans mòbils
per adaptar l'espai a les necessitats de
les diferents activitats.

El nou espai municipal disposa d'una sala
d'actes, despatxos i diverses sales
polivalents. La zona del vestíbul, envidrada,

Una altra característica del Centre és que
l'edifici aprofita la llum natural a la part
central de cada planta, la qual cosa serveix
per separar les dependències fixes de les
polivalents. El pressupost de les obres ha
estat d’1,2 milions d'euros.

Pla General i amb els mapes i plans
parcials de la ciutat. Hi haurà un tercer
punt amb les normes urbanístiques que
regeixen al municipi i també un espai
reservat als suggeriments dels usuaris.

espai concret com ara una zona verda o
els eixos viaris. L’any vinent, i en un vessant
més professional, la nova pàgina oferirà
la possibilitat a les empreses de demanar
llicències d’obres via telemàtica.

La web permet que els ciutadans
confeccionin els plànols a la seva mida
destacant aquella zona que més els
interessi. Per exemple, poden ampliar un

Amb aquest nou servei, l’Ajuntament de
Lleida pretén facilitar qualsevol tipus de
tràmit urbanístic, aprofitant les possiblitats
que ofereixen les noves tecnologies.

EL PLA GENERAL
DE LLEIDA, EL
PRIMER DE L’ESTAT
PENJAT A INTERNET
Els lleidatans seran els primers ciutadans
de l’Estat que podran accedir al Pla
General de la seva ciutat gràcies a la
iniciativa pionera que ha portat a terme
la Paeria de publicar a la xarxa el document
definitiu del PGL 1995-2015. La web
paeria.es i el portal lleida.org són les dues
maneres de connectar-se a la nova pàgina,
que neix amb l’objectiu de ser una eina
útil per als ciutadans en general, però
també per als professionals i els estudiosos
de l’urbanisme. D’aquesta manera,
qualsevol usuari podrà consultar via
Internet com s’ha determinat el creixement
de la ciutat per als pròxims anys.
La pàgina electrònica inclourà diferents
apartats amb l’explicació del contingut del
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noves tecnologies

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, ha
inaugurat el nou Centre Cívic del Centre
Històric, un espai que, tal com va remarcar
el paer en cap, “es convertirà en la seu
de les associacions cíviques i veïnals de
l'entorn”. Concretament, les associacions
veïnals que utilitzaran el centre cívic de
l'Ereta seran la de Sant Llorenç, la de
Cavallers i la de l'Ereta. A més, una
quinzena més d'entitats i associacions,
com la de Moros i Cristians i els Castellers
de Lleida, faran ús de les noves
instal·lacions. Siurana, en el decurs de la
inauguració, també va tenir paraules
d'agraïment per a la comprensió dels veïns
durant tot el període d'obres.

