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L’ALCALDE DE LLEIDA, ÀNGEL ROS, I ELS TINENTS D’ALCALDE JOSEP PRESSEGUER I MARTA CAMPS DURANT LA PRESENTACIÓ DE LA GUIA. © H. SIRVENT

Guia de recomanacions per
millorar el civisme a la ciutat
Vol conscienciar els ciutadans sobre els seus drets i deures
L’Ajuntament de Lleida ha editat la guia
“Recomanacions per a la convivència”,
que recorda les normes de civisme,
respecte i neteja tant als espais públics
com a les comunitats de veïns. La publicació, escrita en sis idiomes diferents
(català, castellà, francès, anglès, romanès i àrab), es basa en l’ordenança
de civisme que té com a objectiu conscienciar els ciutadans i les ciutadanes
dels seus drets i deures.

tat” i “La meva escala”. A les recomanacions es recorda que tothom té dret
a viure en una ciutat cívica i en bona
harmonia amb el veïnat i on han de
prevaler els principis de respecte, tolerància i solidaritat.
A “Lleida, la meva ciutat” s’apel·la al
respecte dels espais públics, el mobiliari
urbà, els arbres i les plantes perquè
tothom en pugui gaudir. També es demana mantenir la neteja, la higiene i la
qualitat de vida de la ciutat i respectar

el medi ambient. A més, es recorda que
l’horari per llençar les escombraries
als contenidors és de les 21.00 a les
23.00 hores o que els propietaris dels
gossos que passegen per la via pública
han de portar els animals lligats i han
de recollir els excrements de les mascotes i dipositar-los en una paperera.

L’apartat “La meva escala” incideix en
el benestar, les bones relacions i la
seguretat dels veïns per mitjà de la
En total, se n’han editat 23.500 exemneteja i el manteniment del bon estat
plars que es distribuiran entre
de l’escala, les terrasses, els
el veïnat del Centre Històric
balcons i els espais comuns.
La publicació, escrita en sis idiomes La guia també posa l’accent
i Portal de la Magdalena-Noguerola, en el marc dels plans
diferents, se centra en les normes de a evitar fer sorolls que desde barris. La guia, que té 40
el veïnat i provocar
bon comportament tant als espais torbin
pàgines, s’ordena en dos
fums i olors molestos, entre
apartats: “Lleida, la meva ciupúblics com a les comunitats de veïns d’altres.
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La reforma
de la plaça
dels Pagesos,
gairebé
enllestida
LA PLAÇA, QUE SERÀ TOTALMENT ACCESSIBLE, OFERIRÀ UN ASPECTE MÉS ATRACTIU. © H. SIRVENT

Els treballs de remodelació de la plaça
dels Pagesos estaran enllestits al final
d’aquest mes. Les obres, que s’emmarquen en la reforma del Passeig de
Ronda, consisteixen en la millora de
l’accessibilitat interior de la plaça i des
dels carrers que l’envolten, amb l’enderroc dels murs perimetrals, l’eliminació de les barreres arquitectòniques,
la reconstrucció de les escales i la
construcció d’una rampa accessible
des del carrer Saturn.
Dins d’aquesta actuació, s’ha dut a
terme la neteja, la restauració i la integració del monument a la pagesia lleidatana. A més, s’ha construït una còpia
del mural de formigó en bronze –que
era situat en el mur interior de la plaça–
i es dipositarà dins del vas de la nova
font ornamental, juntament amb un
altre mural que representa els fruits
de la terra.
Pel que fa a la font ornamental, una
de les principals característiques de
la nova plaça, tindrà il·luminació interior,
es guarnirà amb sis sortidors tipus
giràndoles, que brollaran emergent

l’aigua en girs concèntrics continus,
donant una sensació de moviment permanent i dinamisme a la font i al con-

La font ornamental tindrà
il·luminació interior i sis
sortidors, que donaran
sensació de moviment
permanent i dinamisme

junt. També es renova el paviment i
s’instal·la enllumenat públic, fins ara
inexistent a l’espai públic. Es millora la
jardineria de la plaça amb la plantació
d’arbres nous a la vorera amb el passeig de Ronda i de parterres amb colors
variats, es posen papereres noves i una
font d’aigua potable, es renoven els
paraments verticals dels murs adjacents al carrer Saturn i es construeix
una barana perimetral a la plaça.
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Els Castellers de Lleida estrenen nova seu en
un edifici annex del convent de Santa Clara

ELS CASTELLERS VAN CONSTRUIR UN 4 DE 8 PER INAUGURAR LA SEVA NOVA SEU. © H. SIRVENT

Amb un castell de 4 de 8, els Castellers
de Lleida han estrenat nova seu, que
és situada en un edifici annex de l’antic
convent de Santa Clara, on també s’hi
han construït 8 habitatges de lloguer
social. L’immoble té una superfície
construïda de 1.457,30 m2, consta de
planta semisoterrani, planta baixa i
tres plantes pis. La planta baixa i semisoterrani seran d'ús dels castellers,
com a local d'assaig. La Paeria ha adjudicat a l’UTE Novex-Àrids RomàMontajes Eléctricos Portolés la segona fase de rehabilitació del convent,
per 1,5 milions d’euros, que es destinarà a usos cívics i culturals que complementaran les activitats dels castellers, i la construcció d’un centre de
dia per a gent gran de 30 places per
a l’acolliment de persones d’edat avançada o en situació de dependència.

Sucs tindrà una plaça infantil al Parc del Vilot
L’Ajuntament de Lleida crearà una nova plaça infantil al
Parc del Vilot, situada en una
zona boscosa davant de la
nova escola de Sucs. El projecte preveu la creació d’un
espai infantil amb jocs adaptats a l’entorn, mobiliari, enllumenat i arbrat nou.
La superfície total sobre la
qual es farà l’actuació és de
1.170 m2, dels quals 360 es
destinaran a un espai amb
4 jocs infantils, que tindrà
paviment amortidor, i

l’agença-ment de dos camins per accedir a aquesta
zona d’oci. Així mateix, s’hi
col·locaran 6 bancs i 3 papereres, es millorarà el tancament de la zona i la il·luminació. A més, l’EMD de Sucs
plantarà arbrat nou.
Precisament, el proppassat
4 de desembre els veïns de
Sucs van participar en una
plantada d’arbres autòctons en aquest espai. En total, es van col·locar 250
roures i alzines.

LA PLAÇA INFANTIL NOVA SE SITUARÀ EN UNA ZONA BOSCOSA. © H. SIRVENT

6

URBANISMElapaeriadesembre2011

EL CASTELL DEL REI
FORMA PART DEL
COMPLEX DEL TURÓ DE
LA SEU VELLA. © H. S.

Obres per acabar de consolidar la
muralla i il·luminar el Castell del Rei
L’Ajuntament de Lleida restaurarà, de
manera urgent, un tram de muralla de
230 m2 situat a l’accés al monument
del Castell del Rei, que actualment està
molt erosionat. L’actuació inclourà la
neteja de l’entorn, la substitució de les
peces danyades per unes altres de la

mateixa pedra i la instal·lació d’un nou
drenatge d’aigües.
També s’instal·larà la il·luminació monumental del complex per mitjà de diferents focus i llums, que permetran que
l’edifici llueixi amb tota la seva esplen-

dor. El projecte, que complementarà la
rehabilitació del monument de la Suda,
també inclou la pavimentació de la plaça
que hi ha davant del castell recentment
rehabilitat. El terra nou marcarà la dimensió de l’edifici original i protegirà
les restes arqueològiques del subsòl.

Habitatges de protecció
oficial a Ciutat Jardí

A LA PRIMERA FASE ES CONSTRUIRAN 16 PISOS. © H. SIRVENT

La cooperativa Nostrallar
construirà 73 habitatges de
protecció oficial en un solar
municipal a l’avinguda Ciutat
Jardí. En una primera fase
s’edificaran 16 pisos, amb una
superfície útil interior entre
75 i 80 metres quadrats i
7 m2 de terrassa.
La majoria de pisos tindran
tres habitacions, dos banys,
terrassa, safareig, traster i
una plaça d’aparcament vinculada. La resta d’immobles

es construiran en quatre fases més, la segona i la tercera de 16 habitatges, la quarta
de 13 i la cinquena de 12.

La Porta del Lleó tornarà
a lluir la seva esplendor

La cooperativa d’habitatges
Nostrallar és una entitat
sense ànim de lucre que té
com a missió promoure habitatges de qualitat i a preu de
cost per a totes aquelles
persones que s’associïn a la
cooperativa, que poden participar en tot el procés de
construcció.

L’aspecte de la Porta del Lleó, l’entrada principal del
recinte emmurallat de la Seu Vella, s’està millorant
amb les obres que s’hi estan fent i que inclouen
també l’agençament dels serveis de l’entorn del
conjunt monumental, com la xarxa de sanejament,
les conduccions d’aigua, l’enllumenat o les voreres,
entre d’altres. Aquestes obres donen continuïtat a
la rehabilitació global que es porta a terme sobre el
monument més emblemàtic de la ciutat i renoven la
imatge del seu accés principal, que data del 1826.
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Promoció de
116 pisos de
lloguer
assequible a
Copa d’Or
ELS HABITATGES TENEN
UNA SUPERFÍCIE D’UNS
50 M2. © PAERIA

La zona d’expansió de Copa d’Or,
situada entre Cappont i la Bordeta,
ha estrenat una promoció de 116
habitatges nous que són destinats
a dos dels sectors de la població
amb més necessitats en aquest
àmbit, com ara els joves entre 18
i 35 anys i les persones majors de
65 anys. L’edificació s’ha fet sota

directrius i tecnologies respectuoses amb el medi ambient i seguint
criteris d’accessibilitat per a les
persones amb mobilitat reduïda.
Els pisos nous, construïts per l’Obra
Social de “la Caixa” en un solar municipal, tenen una superfície d’uns
50 m2, una o dues habitacions, a

més d’un traster i una plaça d’aparcament vinculada. El preu del lloguer
dels pisos és de 250 euros mensuals. Aquesta promoció s’afegeix
als 50 pisos de lloguer assequible
per a joves i gent gran que també
es van construir en un solar municipal situat al costat de l’antic camp
de futbol de Magraners.
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LA INAUGURACIÓ DE L’ESPAI VA TENIR LLOC EL 3 DE DESEMBRE. A SOTA, ELS PLAFONS DECORATIUS APORTEN LLUMINOSITAT A L’ESPAI. © PAERIA/EMBA

Els porxos
artístics de la Paeria
Els sostres del porxos de la plaça Paeria ja estan decorats
amb els plafons artístics que han dissenyat 16 alumnes
de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol. La intervenció
plàstica consisteix en un “collage” de representacions
gràfiques de formes elementals i colors vius bàsics, que
aconsegueixen unes referències lligades al món comercial
i a les banderoles del passat medieval. A més, s’ha donat
una nova vida i lluminositat a l’espai.
L’actuació forma part de les obres de rehabilitació integral
dels porxos de la plaça Paeria, s’emmarca dins del Pla de
Barris de Portal de la Magdalena-Noguerola i té un pressupost de 160.000 ¤. L’objectiu de la restauració és sanejar
tot el sistema d'aquest espai característic del centre de
Lleida i incorporar alhora una imatge artística al seu sostre.

