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L’església de
Santa Maria de
Gardeny
recupera la
seva esplendor
UNA MISSA VA SERVIR
PER INAUGURAR EL
TEMPLE. © PAERIA

Després de les obres de restauració,
l’església de Santa Maria del castell
templer de Gardeny es va inaugurar
oficialment amb una missa presidida
per la imatge gòtica de la Mare de Déu
de Gardeny. Les obres de la segona
fase de la rehabilitació de la capella
annexa al castell han consistit en la

restauració de la coberta de l’església
i la pavimentació amb fusta del terra
del temple, deixant al descobert una
mostra del paviment original. Els treballs han permès eliminar el mur de
divisòria que separava l’absis de la nau
principal, per recuperar la dimensió
original de la nau. En aquesta fase, s’ha

fet una campanya arqueològica del sòl,
tant de la nau com de l’absis, i s’han netejat
els paraments interiors de l’absis. A més,
s’ha reconstruït la part exterior de la
capella esquerra i s’han consolidat les
pintures murals. També s’ha instal·lat una
tanca de seguretat a la terrassa – mirador
de la torre del castell.
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Els infants i els adolescents presenten
diferents propostes de l’àmbit de la cultura
En la tradicional audiència pública de final de
curs celebrada al saló de sessions de la Paeria,
el Plenari dels Infants i dels Adolescents va
formular diferents propostes de l’àmbit de la
cultura. Els escolars lleidatans van presentar
iniciatives en el camp de la música, del teatre i
la dansa, dels museus i les exposicions i de les
arts gràfiques i van posar èmfasi en la idea
d’utilitzar les zones públiques de la ciutat com
a espais culturals. En aquest cas, es proposa
celebrar diferents activitats culturals als Camps
Elisis, la plaça de Sant Joan, la canalització del
Segre, la plaça Ricard Viñes i el parc de la Mitjana.
Enguany hi han participat 2.416 nois i noies de 17
centres educatius: Anunciata Dominiques, Lestonnac, El Carme, Mirasan, Maristes Montserrat,
Santa Anna, Ver-ge de l’Acadèmia i els instituts
Josep Lladonosa, Escola del Treball, Guindàvols,
Maria Rúbies, Joan Oró, Manuel de Montsuar,
Ronda, Màrius Torres, Gili i Gaya i Torrevicens.
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