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NOU IMPULS PER
FER REALITAT EL
PARC CIENTÍFIC
I TECNOLÒGIC DE
GARDENY

El Parc és un dels objectius de l’equip de
govern per aquesta legislatura, que el
considera bàsic per convertir Lleida en la
capital agroalimentària del sud d’Europa.
L’objectiu de l’Ajuntament és que el parc
esdevingui un centre d'investigació que
impliqui empreses alimentàries però també
de maquinària agrícola, de la construcció,
de l’àmbit del medi ambient i dedicades a
les noves tecnologies. Alhora, es pretèn

avís
PREMIS JOSEP VALLVERDÚ,
MÀRIUS TORRES I NARRATIVA
La Paeria, en col·laboració amb l'IEI,
convoca el 21è Premi d'Assaig Josep
Vallverdú, el 9è Premi de Poesia
Màrius Torres i la 3a edició dels Premis
de Narrativa Lleida. Els certàmens
literaris van adreçats a obres de
temàtica lliure escrites en català en
cada modalitat, ja sigui assaig, poesia
o bé narrativa.
El premi d'assaig està dotat amb
9.000euros i el de poesia, amb
6 . 0 0 0 e u ro s . A m é s , e l s d o s
guanyadors del premis de narrativa
percebran 12.000 euros cadascun.
Cal presentar els treballs abans del
15 d'octubre al Registre General
(edifici Pal·las).
i Regidoria de Cultura, c/ Major, 31.
973 70 03 94 / 973 70 03 73
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Imatge promocional del futur parc, que ja ha iniciat el trajecte administratiu per ser una realitat.

constituir un punt de trobada entre la recerca
universitària, l'empresa i el territori.
Per fer realitat el projecte, es faran els estudis
tècnics que fixaran el contingut del projecte
i la incidència real en els sectors productius
de l’entorn de Lleida. Un cop redactat
l’avantprojecte es farà el projecte, i una
vegada aprovat donarà pas a la convocatòria
del concurs per executar les obres
d’urbanització de la zona.

La Unió Europea ha aprovat un ajut de
450.000 euros a la Paeria, a través del Fons
Feder, per redactar el projecte del parc. El
cost total del procés és de 928.000 euros,
mentre que el pressupost per fer el Parc és
de 20,06 milions d’euros. El Parc s’ubicarà
en dos del antics edificis militars i l’antic
teatre d’Artilleria. L’ Ajuntament adequarà els
immobles per instal·lar-hi les empreses i els
laboratoris i té previst millorar els accessos
al futur complex de Gardeny.

NOVA PLACETA AL
CENTRE HISTÒRIC
DEDICADA A
SALVADOR SEGUÍ

urbanisme

La Paeria ha posat en marxa la licitació per
redactar l’avantprojecte del Parc Científic i
Tecnològic de Gardeny per un import de
120.000 euros. La redacció es farà en un
termini de quatre mesos, a comptar des del
moment de la signatura de l’acord. El
document marcarà el programa d’actuacions
del parc, el model organitzatiu i l’estudi de
viabilitat, entre altres qüestions.

El Centre Històric tindrà una nova placeta
ubicada a l’espai on hi havia la casa en
què va viure Salvador Seguí (18861923) –conegut com el Noi del Sucre–,
un dels impulsors a principis del segle
XX de l’organització anarquista Central
Nacional de Treballadors (CNT).
L’Empresa Municipal d’Urbanisme
(EMU) urbanitzarà el solar entre els
carrers Tallada i Múrcia on hi havia
l’edifici enderrocat. La placeta tindrà 86
m2 i inclourà motius gràfics en les dues
mitgeres en record de Salvador Seguí.
El pressupost és de 72.135 euros.
L’objectiu de l’obra és contribuir al
sosteniment de la casa del costat (ara
reforçada per una part dels murs de

l’immoble enderrocat), a més d’arranjar
la mitgera i l’espai urbà que s’hi crearà.
La mitgera es decorarà amb dos motius
gràfics: el rostre de Salvador Seguí i un
motiu que recorda la “Rosa de foc”, símbol
de la Barcelona anarquista de l’època.

