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IMATGE D’ARXIU D’UNA ACTIVITAT LÚDICA DE L’EDICIÓ ANTERIOR DEL PROGRAMA “OBERT”. © AJUNTAMENT DE LLEIDA

Cap de setmana festiu per
redescobrir el Centre Històric
L’Ajuntament de Lleida, juntament amb
les associacions de veïns i més de
trenta entitats del Centre Històric,
organitza el programa “Obert”, que es
durà a terme el cap de setmana del 16
al 18 de setembre i tindrà desenes
d’actes públics preparats des del barri
i dirigits a tots els lleidatans i lleidatanes. Amb aquest projecte es vol posar
a l’abast de tothom els múltiples
atractius de la zona, des del patrimoni
cultural i museístic fins a les activitats
de lleure, les tradicions, la riquesa
gastronòmica i la profunda implicació
humana.
Durant el cap de setmana hi haurà
jornades de portes obertes al Cercle
de Belles Arts, l’escola bressol municipal i la ludoteca del Centre Històric,
l’Escola d’Art Municipal Leandre Cris-

tòfol, el Centre d’Art La Panera, el Peu
del Romeu, la seu social dels Amics de
la Seu Vella, l’església de la Sang,
l’Oratori dels Dolors i el Museu de Lleida. El divendres 16 tindrà lloc un espectacle de màgia per a adults, la
Farra Bordeus o Festa Jove dels Castellers de Lleida i la inauguració de
l’“Obert” al Castell del Rei.

demostració de toc de campanes, la
mostra gastronòmica “Tasta el Centre
Històric”, un recorregut a peu pel barri
per redescobrir els detalls patrimonials (amb sortida a la plaça de Sant
Francesc), un concert de cant coral i
un altre de música moderna, la cercavila de gegants, activitats d’oci nocturn i una revetlla popular.

El dissabte 17 s’han programat el Mercat de les Idees davant de la catedral,
activitats de lleure a la Palma, l’“aerobithon”, un torneig de bàsquet, una

Per al diumenge 18 hi ha prevista una
caminada (del baluard de la Reina al
castell de Gardeny), una mostra de
l’intercanvi i la Fira d’Artesans Amateurs a la plaça del Dipòsit, la Trobada
de Gegants del Centre Històric, el vermut amb cantada i improvisació popular de garrotins lleidatans a la plaça
de Cervantes, un concert de gospel, la
Festa del Banyetes i la cantada d’havaneres.

Les associacions de veïns,
les entitats i la Paeria han
programat desenes
d’actes per a tothom
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Sis habitatges socials de lloguer nous amb
climatització geotèrmica al carrer Lluís Besa
L’Ajuntament de Lleida ha lliurat les
claus de sis habitatges de lloguer protegit que l’Empresa Municipal d’Urbanisme ha construït al número 6-8 del
carrer Lluís Besa, al Centre Històric.
Aquesta promoció és la primera edificació a tot l’Estat que utilitza un sistema geotèrmic per climatitzar amb
fred i calor habitatges plurifamiliars
–amb estalvis, com a mínim d’un 50%–,
com ja s’ha fet en edificis o equipaments municipals com La Llotja o el
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny.
L’edifici consta de 428,23 m2 construïts. Al nivell inferior hi ha un local
sense ús específic i els habitatges, de
32,69 i de 33,88 metres quadrats útils,
tenen un preu de lloguer al voltant dels
200 euros.
FOTO “DE FAMÍLIA” DEL GRUP DE PERSONES BENEFICIÀRIES DELS PISOS PROTEGITS. © PAERIA

Convé recordar que l’Empresa Municipal d’Urbanisme promou directament
una cinquantena de pisos socials al
Centre Històric, entre els quals hi ha
els vuit habitatges que s’estan cons-

truint al convent de Santa Clara o
aquests sis del carrer Lluís Besa. A
més, conjuntament amb caixes, cooperatives o altres administracions, se

Pàrquing provisional amb una
vintena de places al barri

ENDERROC D’EDIFICIS PREVI A LA CONSTRUCCIÓ DE L’APARCAMENT AL CARRER CAVALLERS. © H.S.

n’està promovent uns 300 més, entre
els quals destaquen els 166 que “la
Caixa” construeix en solars municipals
als Magraners o a Copa d’Or.

El Centre Històric disposa d’un aparcament provisional amb una vintena
de places que s’ha habilitat després
que l’Ajuntament de Lleida ha enderrocat tres edificis situats al carrer
Cavallers, 53-55-57, cantonada amb
el carrer Galera.
Lleida disposa de 2.350 places en
diferents solars destinats a estacionaments dissuasius. Els emplaçaments on es pot aparcar són al carrer Alcalde Pujol, Alcalde Recasens,
Osca, Camí de Rufea, Onze de Setembre, entorn Camps Elisis, Camp
d’Esports, Barris Nord i el nou espai
vora el pont de Príncep de Viana i la
Fira de Lleida, en concret entre el
Camí de Granyena i l’avinguda Victoriano Muñoz Oms, entre d’altres. La
Paeria aposta per continuar creant
noves places d’aparcament dissuasives als afores de la ciutat i al Centre Històric, i ha incrementat en 500
el nombre de places actuals per arribar així a les 3.000 a tot Lleida.

