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EL MERCADET DE
FRUITES I VERDURES
ESTRENA UBICACIÓ
DAVANT EL PAVELLÓ
BARRIS NORD

Després de 36 anys d'activitat a l'avinguda de Tortosa, el mercadet
de Pardinyes de fruites i verdures, i d'equipament personal i per
a la llar, s'ha traslladat a l'esplanada situada davant el pavelló
Barris Nord. El nou emplaçament millora l'anterior ubicació, ja
que es troba més ben situat i comunicat i té més espai per
aparcar els vehicles. La Paeria compleix així el compromís de
buscar un nou indret per als paradistes del mercat. Al solar de
l’avinguda de Tortosa, ara buit, es projecta la construcció d'un
palau de congressos per a la ciutat.
La nova ubicació té una superfície superior als 18.000 m2, amb
una marquesina per a la venda de fruita i verdura de 2.592 m2.
L'espai destinat a la resta de parades disposa de 1.610 m lineals
distribuïts de manera que hi ha 5 m d'amplada entre cada carrer.
Aquest terreny, pavimentat amb aglomerat asfàltic, acull 193
paradistes de roba i 22 de fruita i verdura ambulant, com també
ocellaires, planteraires i una xurreria, entre d’altres.

joventut

El mercat de Pardinyes es troba a la confluència de tres barris,
Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere, i gaudeix d’un bona
cobertura de transport públic. El solar, a banda d'allotjar les
parades del mercadet, també es pot utilitzar com a espai de

Dos moments històrics del mercadet de fruites i verdures: la darrera
jornada a l’Av. Tortosa i la primera al davant el pavelló Barris Nord.

gran capacitat per a actes multitudinaris i com a aparcament,
ja que enllaça amb les carreteres de Balaguer, Albesa i l'autovia
N-II. També donarà servei d'aparcament als usuaris de RENFE,
ja que hi ha menys de 300 m de distància fins a l'estació. El
trasllat del mercat al detall completa el que ja va efectuar el
comerç majorista a la nova seu del Polígon Camí dels Frares.

cursos

EL FÒRUM JOVE
RECULL LES
PROPOSTES
D’OCI NOCTURN

Habilitar una línia d'autobusos nocturns
que connecti les zones d'oci amb els
barris de la ciutat, ampliar els horaris
de tancament dels locals i pubs musicals
i poder obrir a la nit alguns espais
municipals —com els centres cívics o
els pavellons— per fer-hi activitats d'oci
s ó n a l g u n e s d e l e s p ro p o s t e s
presentades al Fòrum Jove celebrat el
segon cap de setmana de desembre a
l'espai juvenil El Mercat de la Bordeta.
Durant dos dies, un centenar de joves
lleidatans van treballar en grups per
debatre tres eixos temàtics: l'oferta de
lleure participatiu a la nostra ciutat; els
joves i la nit (principals necessitats i

TALLERS A L'AULA DE TEATRE
L'Aula Municipal de Teatre de Lleida
ha programat una desena de tallers
i cursos per a aquest hivern. Així,
entre els mesos de gener i març es
desenvoluparan 4 cursos de teatre
per a joves.

Una de les sessions del Fòrum Jove

conflictes), i el panorama actual i
perspectives de futur. Les conclusions
del fòrum són ara a les mans de la
Regidoria de Joventut de la Paeria, que
és l'organitzadora de la trobada. La
regidoria estudiarà les propostes i les
traslladarà a cada departament per
comprovar la seva viabilitat.

D’altra banda, del 12 de gener al 2
d'abril tindrà lloc un taller centrat en
la interpretació. Pel que fa als cursos
monogràfics, cal remarcar les
següents propostes:
- Dansa: del 7 de gener al 28 d'abril.
- Animació i teatre de carrer: del 8 al
29 de gener.
- Esgrima Shakespeariana: del 9 de
gener al 2 d'abril.
- Intensiu de dansa contemporània:
del 23 al 25 de gener.

i Aula Municipal de Teatre de Lleida.
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