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URBANITZEN LA
PLAÇA DE LA
PANERA AMB
ZONA VERDA
I JOCS INFANTILS

L’Ajuntament de Lleida ha començat les
obres d’urbanització de la plaça de la
Panera, actuació que inclourà zona verda,
arbres, bancs i jocs per a infants. La nova
àrea, situada entre els carrers Sant Martí
i Jaume I el Conqueridor, es convertirà en
una nova zona de lleure al Centre Històric
aprofitant l'espai de petanca ja existent.
Aquesta àrea del Centre Històric incorpora
320 m2 de zona verda amb 8 arbres de
l’espècie acer platanoides, una petita zona
de gespa i paviment de sauló.
L’espai disposarà d’una zona de 60 m2
especialment pensada per al lleure dels
infants amb un gronxador i dos jocs per
a petits. En aquesta part de la plaça s’hi
col·locaran també set bancs, una font i
tres papereres.

Nova zona de lleure al Centre Històric, just al costat de la Panera.

Pel que fa a l’àrea reservada per a la
petanca, es rehabilitarà l’equipament
existent mitjançant la millora del ferm. A
més, s’hi instal·larà una tanca nova i s’hi
col·locaran dos nous bancs.
Aquesta actuació s’emmarca en les obres
de manteniment de la ciutat que fa la
brigada de via pública. La remodelació
completa altres obres ja efectuades
enguany per la brigada al barri antic de

Lleida com ara les millores de la Ronda
del Canyeret i de la Baixada del Seminari.
Un cop finalitzada l’obra de la plaça de la
Panera, i que es preveu executar en un
termini de dues setmanes, la brigada
treballarà al carrer Jaume I (renovació de
les voreres i del mobiliari urbà), a la plaça
Cervantes (millora de les voreres) i al
carrer Múrcia, juntament amb altres
actuacions puntuals de manteniment.

RELACIÓ DE GUANYADORS D’UN BILLETER DE REGAL
(Obsequi als primers lectors que han enviat la butlleta de control
apareguda en el número d’octubre)
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Núria Serra Galve
Enric Cambón Puñet
Jordi Gené Mauri
Rosa Parés Parés
Flora Vinaixa Molina
Rosa Albà Remolà
Marisa Arias Cantarero
Carlos Ferrer Carruesco
José Cabezas Gallego
Ramona Targa Esterri
Carmen Guiu Camí
Àngel Escuer Sender
Pedro Pardo Ricart
Esther Aresté Sentís
Gerard Coll Pascual
Josep M. Marco Echeverria
Pablo Otero Aixut
Ivan Huguet Petit
Pedro M. Torrent Vinuales
Aurora Solsona Serret
Joan Qui Abella
Juan Hernández Alonso
Joan Gateu Torres
Verònica Reñé Arfelis

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Joan Causadias Gracia
Jaume Biosca Tomás
Jaume Sans Domènech
Neus Canela Segura
M. Guadalupe Armengol Sala
Mònica Berenguer Sans
Andrés Fontané Franco
Antonio Calvo Pérez
Luis Prieto Loriente
Lourdes Rodríguez Redondo
Luis López Mesanza
Francisco Alonso Herrero
Juan Fco. González Piqueras
Josep Solé Solé
Pere Serret Besa
Remei Cabré de Llanos
Mario Pociello Romeo
Isabel Crespo Samper
Alberto Calvo Gutiérrez
Ivan Miró Hernando
Jordi Roselló Masip
M. Carmen Maria Companys
Rafael Baitg Casterad
Magda Costafreda Piqué
Joan Bragulat Mir
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Nicolás Martín Vera Barros
Lluís Roselló Sancho
Bartomeu Artesona Sanjuan
Àngels Ribes de Dios
Montserrat Puyol Tersa
Maria Esteve Oliver
M. Carme Garcia Pujol
Jordi Escuer Millán
Emilia Díaz Campillo
Manuel Delfa Garrido
Mònica Verdú Carbajo
Olga Sánchez
Agustín Gil Soria
Àngela Molero Méndez
Pedro Gil Vigón
Ruth Serra Moreno
Baudili Mestres Capdevila
Francesc Gòdia Márquez
Núria Doménech Ratés
Alícia Caballero Torruella
Nabil Chami Doménech
Sílvia Martínez Fuentes
Jesús M. Villafranca San Agustín
Iñigo Villafranca de Rivas
Blas Vera Escobar

Les persones relacionades poden passar a recollir el moneder de regal per la Secció de Comunicació
de l’Ajuntament de Lleida, plaça de la Paeria, núm. 1, 3a planta, de 10 a 14 hores.
LA PAERIA/novembre 2004

urbanisme
6

200 NÍNXOLS MÉS
AL DEPARTAMENT
DE LA VERGE
BLANCA
DEL CEMENTIRI

L’Ajuntament de Lleida ha finalitzat la
construcció de 204 nous nínxols i preveu la
construcció de 404 més al departament de
la Verge Blanca del Cementiri, que en conjunt
sumen els 608 que és previst habilitar en la
segona fase de les obres d’aquest
departament. Cal recordar que l’any passat
es van construir 624 nínxols en la primera
fase de construcció d’aquest departament,
dels quals ja n’hi ha alguns d’ocupats.
El departament de la Verge Blanca és annex
al del Sant Crist i al de Sant Jaume, i es
troba ubicat a la part nova del Cementiri.
Aquesta segona fase té com a objectiu
prioritari cobrir les necessitats dels pròxims
mesos. El bloc 1 té quatre plantes d’alçada
amb 52 files i 208 nínxols, mentre que el
bloc 2 també té quatre pisos i 100 files que
donen cabuda a un total de 400 nínxols.
Aquesta fase permetrà urbanitzar la calçada
del carrer d’accés i l’acabat definitiu del mur

Els nous blocs de nínxols tenen quatre plantes d’alçada.

Arbres de flor blanca
Els arbres que es plantaran en aquest
departament destacaran sobre els de la
resta del Cementiri municipal pel fet que
excepcionalment seran de flor blanca, fent
honor d’aquesta manera a la verge que
dóna nom al departament. La plantació
d’aquests arbres es combinarà amb la de
xiprers.

El pressupost estimat per la construcció de
la segona fase del nou departament de la
Verge Blanca, que s’obre al públic coincidint
amb Tots Sants, és de 611.404,78 euros.
L’actuació consisteix en la urbanització del
carrer del recinte aplacat en pedra, tanca
perimetral i dos edificis funeraris. L’aplacat
de pedra exterior respon a una composició
de buits i plens cecs intercalant columnes
semicirculars de pedra massissa, d’acord
amb la façana principal del departament del
Sant Crist. Inclou també una creu romana.

rodat és important. És el cas de l’avinguda
Prat de la Riba i de les places Ramon
Berenguer IV i Espanya, a més dels carrers
Alcalde Porqueres, Ensenyança, Anselm
Clavé i avinguda de Madrid, al tram
comprès entre el carrer Saracíbar i
l’avinguda de Catalunya.

La campanya de pavimentació de carrers
ha estat enguany especialment àmplia.
Altres zones de la ciutat on també s’ha
portat a terme la campanya de
pavimentació han estat el carrer de la
Parra, el carrer Sant Martí, el carrer del
Canyeret i la plaça Cervantes.

de tancament exterior que dóna a la
carretera N-240.

MILLORA DE
L’ASFALT
DEL CAMÍ
DE MARIMUNT
La campanya de pavimentació de calçades
que duu a terme l’Ajuntament de Lleida va
arribar al final de setembre al Camí de
Marimunt, on es va reasfaltar la travessia
que enllaça amb la carretera de Gualda i
amb el barri del Secà de Sant Pere.
Els treballs, que havien estat reivindicats pels
veïns, han permès sanejar tota la plataforma
del camí, malmesa i plena de clots per les
pluges i pel pas de vehicles pesants. Aquest
és un dels camins que enllacen la ciutat amb
l’Horta que s’han arranjat en la campanya
de pavimentació de vials.
La campanya de pavimentació ha permès
actuar a carrers de la ciutat on el trànsit
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