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La façana del Palau de la Paeria
ja llueix la seva nova fisonomia
La façana neoclàssica del Palau de la
Paeria per l’avinguda de Blondel, que
data del 1868, llueix tota la seva esplendor amb de les obres de restauració que s’hi han fet. S’han rehabilitat els paraments del frontis i s’ha
fet una millora escultòrica dels elements decoratius originals, escultures, escuts i inscripcions, baranes de
ferro i revestiments.
A més, el projecte ha inclòs la neteja,
la consolidació, l’arranjament cromàtic, la hidrofugació (impermeabilització) dels revestiments de pedra natural o artificial i la protecció de la
façana. També s’han rehabilitat i millorat les fusteries i s’hi ha col·locat
envidrament nou, amb càmera de vidre, per tal de millorar el comportament acústic i el confort ambiental,
tant a l’hivern com a l’estiu, de la primera planta.
L’actuació ha inclòs també la instal·lació d’un nou enllumenat ornamental
monumental a la façana, amb llums
de tipus LED de colors i de baix consum, que donen una nova imatge al
Palau de la Paeria. La intervenció de
restauració de la façana de Llevant
de la Paeria té un pressupost total
de 332.343,36 euros, dels quals el Ministeri de Foment n’aporta la quantitat de 249.257,52.

L’edifici s’ha finançat en
gran part amb l’1% que
el Ministeri destina a
treballs de conservació
del Patrimoni Històric
La façana del Palau, a la plaça de la
Paeria, és gòtica, amb una composició
monumentalista, i la façana de l’avinguda Blondel és neoclàssica, amb vestigis anteriors, i comprèn un repertori
estilístic variat i de gran qualitat.
L’edifici ha patit diferents modificacions. El 1868 es va configurar la monumental façana neoclàssica a la
Banqueta del Riu i el 1930 es van fer
obres per arranjaments generals.

LES OBRES HAN CONSISTIT EN LA MILLORA ESCULTÒRICA DE LA DECORACIÓ. © HERMÍNIA SIRVENT
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A l’estiu s’ha repintat la senyalització
horitzontal dels principals eixos viaris
L’Ajuntament de Lleida ha dut a terme
aquest estiu la repintada de la senyalització horitzontal de diferents carrers i eixos viaris principals de la ciutat. Els treballs han consistit en el reforç de la senyalització de l’avinguda
de l’Estudi General, el carrer Príncep
de Viana, l’avinguda Prat de la Riba, la
rambla d’Aragó i les avingudes Catalunya i Onze de Setembre. A part
d’aquestes vies principals, s’ha repassat la senyalització horitzontal de
l’avinguda de Balàfia i els carrers Penedès, Corregidor Escofet i Corts Catalanes, a més de la del barri del Secà
de Sant Pere.
La bona meteorologia ha servit perquè
la Paeria hagi fet un seguit d'obres de
millora, reparació i construcció en
l’àmbit de la via pública, incloses dins
de la campanya anual de manteniment.
S’ha reparat i renovat el ferm de davant la parada de bus del Montepio i
les llambordes del pas de vianants de
la plaça de Sant Francesc. També s’ha

OBRA: Rehabilitació façana Ajuntament de Lleida

ES VA TREBALLAR A LA NIT PER EVITAR PROBLEMES DE TRÀNSIT. © H. SIRVENT

construït un pas elevat a Alcalde Areny
a l’altura de la passarel·la dels Maristes i s’ha renovat l’aglomerat de les

parades del bus de Blondel i del Montepio i del carril d’aparcament de l’avinguda de Madrid, entre d’altres.
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La Mariola
guanya una
zona verda
de 4.350 m2

HI HAURÀ MÉS ARBRAT
I JOCS INFANTILS.
© H. SIRVENT

El barri de la Mariola disposa d’un
espai verd nou de més de 4.350 m2,
situat entre els carrers Cardenal Cisneros, Mart, Pius XII i Onze de Setembre, amb jocs infantils, mobiliari urbà
(bancs, cadires i papereres), 1.400 m2
de gespa, una font i 25 arbres nous.

La zona infantil té paviment de sauló
i tres jocs (un gronxador doble, un
tobogan amb un joc múltiple i una
motlla). A més, s’ha col·locat una tanca
de fusta de delimitació dels jocs amb
el vial i s’ha millorat la tanca de la zona
de la petanca i s’ha instal·lat nova

il·luminació a tota la zona verda. Així,
s’ha habilitat un camí de llambordes
al costat dels edificis existents com
a zona de pas per als veïns i veïnes.
Actualment la ciutat de Lleida disposa
de 22 ha de zona verda per habitant
i té 25.659 arbres a la via pública.

Sanejament i millora
estètica dels porxos
de la plaça Paeria

OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES “PERXES” DE LA PLAÇA PAERIA. © H. S.

Els porxos històrics de la plaça de la Paeria —bastits
entre els segles XIII i XVII– lluiran enguany amb tota
l’esplendor gràcies a les obres de rehabilitació integral
executades per l’Ajuntament. L’actuació forma part del
Pla de Barris del Portal de la Magdalena-Noguerola i
consisteix a sanejar tota l’estructura. També s’incorpora
una nova imatge artística al sostre creada per 16 alumnes
d’Il·lustració de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol. Es renova
la il·luminació i es col·loca un “collage” de representacions
gràfiques de formes elementals i colors vius bàsics que
aconsegueixen unes referències, o ressonàncies, lligades
al món comercial i també als estàndards medievals.
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LES OBRES INCLOUEN LA
SUBSTITUCIÓ DE TOT EL
PAVIMENT. © H. SIRVENT

La Baixada de la Trinitat estrenarà
imatge abans de la campanya de Nadal
La Baixada de la Trinitat estrenarà imatge abans de l’inici de la
campanya comercial de Nadal
després de les obres que s'hi estan fent, que inclouen la reurbanització de tot el carrer, la restauració de la font del Governador, la col·locació d’enllumenat
i mobiliari urbà nou i la plantació
d’arbrat.

L’actuació consisteix en la substitució del paviment per lloses de
granit com les que hi ha a l’Eix
Comercial en el tram superior, tot
i mantenint les escales, on es collocaran peces massisses de granit.
Des del carrer Blanquers fins a la
rambla Ferran es permetrà un
trànsit mixt de vehicles i vianants
i s’hi construirà una plataforma

única. Un altre dels punts de la
reforma és la restauració de la
font del Governador, que data del
1789 i és d’estil barroc classicista.
El projecte, que forma part del Pla
de Barris del Portal de la Magdalena-Noguerola, inclou la restauració de la barana, el canvi d’un
tram del col·lector i la col·locació
del mobiliari i enllumenat nou.
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VISITA D’OBRES DE
L’ALCALDE I DIFERENTS
REGIDORS. © H. SIRVENT

L’edifici adossat al convent de Santa
Clara estarà enllestit aquesta tardor
Les obres del nou edifici adossat
al convent de Santa Clara, que
acollirà la seu dels Castellers de
Lleida i 8 habitatges socials, avancen a bon ritme i estaran enllestides durant la tardor. L’edifici
que acollirà els vuit habitatges i
la seu dels Castellers de Lleida té

una superfície construïda de
1.457,30 m2. Consta de planta semisoterrani i planta baixa i tres
plantes pis. Dels vuit habitatges,
que seran de lloguer per a joves,
set són de 2 dormitoris amb una
superfície útil d'entre 58 i 68 m2
i un és d'1 dormitori amb una su-

perfície útil de 44 m2. Els habitatges també disposen d’una sala i
una coberta accessible comunitàries. A més de l'espai polivalent
d'assaig per als Castellers, hi ha
espais de vestidors, serveis higiènics i magatzems. A la planta baixa
també hi ha un local municipal.

Inici de les obres del camí de Picos a la Bordeta
Ja estan en marxa les obres de construcció de l’eix
viari nou que connectarà el centre de la ciutat amb la
Bordeta i els Magraners. El projecte preveu la construcció de dos trams nous d'aquest eix viari, amb una
longitud total de 620 m lineals, i que enllacen el vial de
Victoriano Muñoz Oms des de la rotonda de la LL-11
fins al carrer Palauet, a la Bordeta, i des del final de
la nova urbanització de Torre Salses fins al barri dels
Magraners. En aquest punt, també es podrà enllaçar
amb la variant sud, de manera que s'obre una nova via
de connexió entre la plaça Europa i els vials de circumval·lació de la ciutat. El vial del camí de Picos tindrà
una longitud de 467 m, disposarà d'un carril per sentit,
voreres, 16 punts de llum nous, dos passos de vianants
i una cruïlla semafòrica nova amb tecnologia LED a
l’altura del carrer Palauet.

