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El Bus Turístic
arriba aquest
any al Parc
Científic
EL BUS TURÍSTIC TÉ UNA PARADA AL CASTELL DELS TEMPLERS. © TURISME DE LLEIDA

L’autobús turístic de Lleida ha iniciat
una nova temporada que s’allargarà
fins al 9 d’octubre. Enguany, el recorregut s’ha ampliat i s’ha modificat,
ja que el vehicle circula pel Parc
Científic i Tecnològic de Gardeny. A
més, s’ha canviat la ruta al barri de
Cappont, fet que permet creuar

l’avinguda de les Garrigues per passar pel camí de Picos fins a la rotonda i travessar el pont de Príncep de
Viana, on es podrà contemplar La
Llotja. El trajecte comença i acaba
a la Paeria i té 10 parades que faciliten la visita als principals monuments i equipaments de la ciutat i

permet l’accés als turons de la Seu
Vella i de Gardeny. El bus funciona
tots els dies de la setmana i l’horari
és de dilluns a dijous i diumenges, a
les 10.00, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00 i
20.00 h, i els divendres i dissabtes,
a les 10.00, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 i 22.00 h.

URBANISME

Primera fase de reforma
del Mercat del Pla

A LA SEGONA FASE S’AGENÇARÀ L’INTERIOR DEL MERCAT. © H. S.

Les obres de la primera fase de
rehabilitació del Mercat del Pla,
que han consistit bàsicament en
la recuperació de l’edifici, ja estan
finalitzades. A la segona fase
s’agençarà l’interior de l’equipament amb 10 parades de venda
de productes agroalimentaris de
Lleida amb denominació d’origen
i un bar-restaurant amb cuina
tradicional. A la primera fase, els

treballs han consistit en la consolidació estructural de l’edifici,
la reforma de la coberta, la instal·lació de tancaments nous, la
reparació de la façana, el sanejament dels murs i els pilars i la
consolidació dels paraments interiors. El mercat, que s’anomenarà El Rebost del Pla i és previst
que s’obri d’aquí a un any, té una
superfície de més de 1.300 m2.

