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Lliurament
de 19 pisos
socials al
carrer
Cavallers

ELS NOUS VEÏNS I VEÏNES DE L’EDIFICI, AMB L’ALCALDE ÀNGEL ROS. © H.S.

La Paeria ha lliurat les claus de
19 habitatges en règim de lloguer
social situats al carrer Cavallers,
14-20, al Centre Històric. Els pisos
–8 dels quals són dúplex– tenen
entre 45 i 70 m2 i disposen d’1, 2
o 3 habitacions. Tots tenen menjador, cuina i, depenent de la superfície, 1 o 2 banys. A més, l’edifici compleix amb la normativa

d’ecoeficiència energètica en tenir instal·lades plaques solars a
la coberta perquè la producció
d’aigua calenta sanitària estigui
d’acord amb la regulació actual.
En aquesta promoció s’ha fet una
reserva de dos habitatges destinats a entitats sense ànim de
lucre. A més, als baixos de l’edifici

s’ha instal·lat la nova Oficina Local
d’Habitatge.
En els darrers anys s’han edificat
en solars municipals a Lleida 801
habitatges de protecció social
entre l’EMU i entitats de tot tipus, i actualment hi ha 268 habitatges en construcció a diferents
barris de la ciutat.
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Nova rotonda
que serà
l’emblema dels
Magraners
L’ESCULTURA DE LA
MAGRANA FA 1,90 M
DE DIÀMETRE.
© HERMÍNIA SIRVENT

Una escultura de l’artista Fernando Peña, que representa una al·legoria de la magrana, guarneix la rotonda
de l’avinguda de Vila-rodona, als Magraners, en al·lusió
a l’arbre que dóna nom al barri. L’Ajuntament de Lleida
ha millorat la glorieta, que s’ha complementat amb
la plantació de tres magraners i 340 arbustos.
L’escultura de la magrana fa 1,90 m de diàmetre i té
soldada una corona de sis puntes. Per fer-la s’ha

utilitzat xapa corten i té unes obertures aleatòries
a tota la seva superfície per poder veure reflectides
les pedres de riu pintades en vermell a l’interior que
representen el fruit de la magrana. L’escultura s’ha
col·locat inclinada a 60º respecte de l’eix central per
donar una sensació de moviment. Fa poc més d’un
any, la Paeria va urbanitzar la zona compresa entre
els carrers Vila-rodona, Camp i la costa de Magraners.

Ajuts per instal·lar
ascensors a Noguerola

ELS AJUTS ES PODEN DEMANAR A L’OFICINA DEL PLA DE BARRIS. © PAERIA

L’Ajuntament de Lleida ha
obert una convocatòria
d’ajuts, en el marc del pla de
barris Portal de la Magdalena-Noguerola, per facilitar la
instal·lació d’ascensors en
blocs d’edificis antics. Els
veïns assumeixen el 20% de
l’import total de l’obra, mentre que el 60% el subvenciona

la Generalitat i el 20% restant, a més de les taxes i els
permisos, el paga la Paeria.
Qui hi estigui interessat pot
informar-se’n a l’oficina del
pla de barris Portal de la Magdalena-Noguerola (rambla de
Ferran, 9), per mitjà del facebook del pla de barris o al telèfon 973 22 54 28.
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Obertura del
tercer tram
del carrer Vila
Antònia
VORERA I CALÇADA
ESTAN ANIVELLADES
PER AUGMENTAR LA
COMODITAT DELS
VIANANTS. © PAERIA

El tercer tram del carrer Vila
Antònia, comprès entre Ramon
Castejón i Maria Sauret, s’ha obert
al trànsit de vehicles i als vianants
un cop han finalitzat les obres
d’urbanització. Tot i així, l’actuació
continua en el sector entre el carrer Maria Sauret fins a l’avinguda

del Segre. Aquesta actuació comprèn un àmbit de 2.570 m2 de superfície i 230 m lineals i preveu
renovar la xarxa de sanejament,
aigua potable i telecomunicacions.
Així mateix, es renovarà tot
l’enllumenat, es col·locarà mobiliari
urbà nou i es mantenen una quin-

zena de places d’aparcament. En
el tram final del carrer Vila Antònia,
a l’encreuament del carrer del Riu
i el passatge Miquel Fargas fins a
l’avinguda del Segre, es crearà un
espai públic nou, que incorporarà
mobiliari urbà, quatre arbres nous
i jardineres.

Pisos i centre de dia al
convent de Santa Clara

IMATGE VIRTUAL DE LA REHABILITACIÓ DE L’ALA EST DEL CONVENT. © URBANISME

Les obres de la primera fase
de l’edifici annex al convent
de Santa Clara, que acollirà
la seu dels Castellers de Lleida
i 8 habitatges socials, avancen
a bon ritme. La intervenció té
dues actuacions diferenciades. En la primera fase, la
construcció d'un edifici nou,
adossat al convent, de 8 ha-

bitatges de protecció pública,
i un local destinat als Castellers de Lleida, situat al carrer
Nou cantonada Lluís Besa, i,
en la segona fase, la rehabilitació interior del convent, que
acollirà diversos usos culturals vinculats a entitats cíviques de la ciutat i un centre
de dia per a la gent gran.

CULTURA/TURISME
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Ús veïnal dels
edificis de Torre
Queralt i el Cine Goya
La Paeria i les associacions
de veïns del Secà de Sant
Pere i dels Magraners han
signat dos convenis per a
la cessió dels edificis muni-

Secà de Sant Pere serà utilitzat per a reunions i assemblees d’entitats del
barri, a més d’acollir exposicions culturals. L’edifici

LA ZONA TINDRÀ 4.350 M2 DE SUPERFÍCIE. © ELENA VALLÈS

Zona verda nova al
barri de la Mariola
El barri de la Mariola tindrà aviat una nova zona
verda de més de 4.350 metres quadrats de superfície, situada a la zona interior compresa entre els
carrers Cardenal Cisneros, Mart, Pius XII i Onze de
Setembre, prop de la petanca. L’actuació servirà
per dotar la zona de jocs infantils nous (un gronxa-

Hi haurà diferents jocs infantils
i es col·locarà arbrat, enllumenat
públic i mobiliari urbà nou
dor doble, un tobogan amb un joc múltiple i una
molla i paviment de sauló), la plantació d’arbrat
nou, a més de la col·locació d’enllumenat públic i
mobiliari urbà nou. Així, s’ha previst també habilitar
un camí de llambordes al costat dels edificis existents com a zona de pas per als veïns i les veïnes.
L’empresa que va construir 450 pisos que envolten
aquesta nova zona verda executa les obres.

ELS PRESIDENTS VEÏNALS AMB ÀNGEL ROS I MARTA CAMPS. © H. SIRVENT

cipals de Torre Queralt i de
l’antic Cinema Goya, respectivament, per fomentar
i dinamitzar la vida associativa dels dos barris i perquè
les dues entitats puguin dur
a terme més activitats en
aquests espais. L’edifici
anomenat Torre Queralt del

on antigament hi havia el
Cinema Goya dels Magraners es podrà utilitzar, un
cop s’hagi adequat tècnicament, per als assajos del
grup de teatre, les pràctiques de l’equip de “twirling”
i altres activitats culturals
del grup l'Hangar.

