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Adjudicada la rehabilitació dels
edificis de Gardeny per 5 milions
El consell d’administració
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
(PCiTAL) ha adjudicat a
l’empresa COMSA la rehabilitació dels tres edificis
en forma d’”H” de l’antiga
caserna de Gardeny, on es
troba el gruix de les instal·lacions del complex.
L’obra té un pressupost de
4.996.000 euros i es farà
d’acord amb el projecte de
Josep Maria Puigdemasa,
que consisteix en la rehabilitació integral dels immobles, on ja hi ha alguns
serveis en funcionament,
i la connexió entre ells
mitjançant unes estructures de cristall similars a uns
hivernacles.
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Les construccions de Gardeny seran rehabilitades seguint criteris ecològics i d’estalvi energètic.

L’actuació es farà seguint
criteris d’ecoeficiència amb
una demanda energètica
mínima, començaran al
mes de gener i tindran un
termini d’execució de sis
mesos.
Vuit empreses optaven a
dur a terme les obres de
rehabilitació dels tres edificis, que tenien un preu de
licitació de 5,9 milions
d’euros. Durant la reunió
del consell d’administració
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
també es va encetar el procés administratiu de
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l'Arborètum amb la sol·licitud formal a la Paeria que
cedeixi els terrenys de Ciutat Jardí on s'ha de situar
el jardí botànic del PCiTAL.
També es va aprovar iniciar
la licitació del projecte executiu de telecomunicacions
del parc, de l'edifici de recerca de l'ETSEA i del de
biomedicina.

Els consell d’administració del PCiTAL ha adjudicat l’obra a la firma COMSA.

Dos d’aquests edificis en
forma d’”H”es destinaran
a les empreses i el tercer
acollirà els laboratoris de
recerca de la Universitat de
Lleida (UdL).

CONCURS DE CARTELLS DE CARNAVAL
L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) convoca el concurs de cartells per anunciar
el Carnaval, que tindrà un premi únic de 1.500 euros. Els originals s’han de lliurar del
10 al 12 de gener de 2007, entre les 9.00 i les 14.00 h, a la seu de l’IMAC i el text ha
de ser el següent: Carnaval-Lleida 2007, del 14 al 21 de febrer de 2007. Les obres
presentades han de ser originals i inèdites i les mesures dels cartells han de ser de
70 cm de llarg x 50 cm d’ample, més de 4 cm de marges blancs a cadascun dels
costats que envolten el cartell. Juntament amb el cartell, és necessari lliurar una còpia
de l’original en suport informàtic per a PC.
El veredicte es donarà a conèixer el 18 de gener i totes les obres presentades restaran
exposades al públic, del 18 de gener al 20 de febrer, a la Sala del Palau de la Paeria.

