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El Castell de la Suda
s’obre als lleidatans
El Centre d’Interpretació del Castell de la Suda obrirà les
portes aviat un cop s’han adequat i millorat la fortalesa
i els seus accessos, i per tant, es donarà un impuls nou
al conjunt arquitectònic del turó de la Seu Vella. Per tal
d’apropar el recinte als ciutadans i les ciutadanes, la Paeria ha organitzat dues jornades de portes obertes els
dies 26 i 27 de març. La terrassa-mirador del Castell del
Rei, amb el seu accés adaptat a persones de mobilitat
reduïda, permet als visitants gaudir d’unes vistes de la
ciutat i del seu extens territori fins ara limitada a les
persones amb capacitat de pujar al campanar de la Seu.
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51 obres a la
ciutat amb
fons estatals
El secretari d’Estat de Cooperació Territorial, Gaspar Zarrías, va visitar la Paeria, on
es va reunir amb una representació de la
corporació encapçalada pel paer en cap,
Àngel Ros. Zarrías va fer un balanç de les
actuacions urbanístiques dutes a terme a
Lleida a càrrec del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) i el
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) durant
2009 i 2010. Aquests dos fons han permès
fer a Lleida 51 projectes per un valor de
35,5 milions d'euros i generar ocupació.
Zarrías va posar Lleida com a “exemple de la
transformació d’infraestructures urbanes i la
millora dels equipaments”. El secretari d'Estat
de Cooperació Territorial va signar al Llibre
d'Honor de la Paeria i va visitar diverses de les
actuacions dutes a terme amb els fons estatals,
com ara la millora i l’enjardinament del marge
dret del riu o la plaça Blas Infante.

