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El mur mitger del carrer Alsamora llueix el grafit “Ornitològic“. © S.C.

Obertura del solar dels carrers Sant Martí, Gramàtics i del Parc. © Paeria

Ús públic per a solars del Centre Històric
• L’Ajuntament de Lleida ha habilitat i obert als ciutadans sis terrenys que estaven buits
L’Ajuntament de Lleida,
per mitjà de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU),
ha convertit sis solars del
Centre Històric, fins ara
buits i tancats, en nous espais oberts als lleidatans
i les lleidatanes del barri,
amb la instal•lació de jocs
infantils, elements esportius, mobiliari urbà, etc.
Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte “Solars vius”, un programa de
participació ciutadana que
impulsa des del final del
2011 l’Empresa Municipal
d’Urbanisme per habilitar

terrenys públics o cedits
temporalment per particulars, que ara mateix no
tenen cap ús, ja que no és
previst que s’hi construeixi
a curt o a mitjà termini.

El projecte “Solars
vius” promou l’ús de
materials reciclats o
reutilitzats
El projecte té molt en
compte la temporalitat de
les accions que es duen a
terme. Així, es limiten els
moviments de terres al
màxim i es promou l’ús de

El solar que s’estén entre els carrers Tallada, Múrcia i Carcassona. © S.C.
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materials reutilitzats o reciclats per reduir costos.
Amb aquest projecte,
fet per l’arquitecta Helena
Guiu, es pretén donar vida
a una vintena de solars en
desús amb usos socials, cívics i lúdics.
Pàrquing de 22 places
Així, s’ha habilitat un
aparcament de rotació de
22 places en un solar públic, situat entre els carrers
Cavallers i Galera. El pàrquing dóna servei a les persones que vulguin comprar
o passejar per la zona, i té

per objectiu dinamitzar el
comerç i l’activitat del barri i respon al suggeriment
dels veïns i els comerciants.
Tenint en compte les
aportacions dels veïns del
barri, en un solar de 400
metres quadrats del carrer
Alsamora s’hi han incorporat diferents usos, com una
pista de petanca, mobiliari
urbà, graderies i una pantalla per projectar pel·lícules
dins de l’activitat “Cinema a
la fresca”.
A més, la paret mitgera
situada en un lateral llueix

Espai situat entre Cavallers i Galera, habilitat com aparcament. © S.C.
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el grafit “Ornitològic” de
l’artista Blai Baules. El solar
l’utilitzarà, entre d’altres,
l’associació Prosec, entitat
dedicada a l’educació de
nens i nenes, fent-hi diferents activitats.

Obres a espais nous
L’objectiu de la Paeria és
continuar actuant a d’altres
espais amb diversos usos
possibles, tant al Centre
Històric com a la zona de
Noguerola.

Jocs a Gramàtics
També s’han fet obres
en un terreny situat entre
els carrers Sant Martí, Gramàtics i del Parc, en què

La iniciativa “Solars vius”
s’emmarca dins del Pla de
Barris i es fa per mitjà d’un
procés participatiu en el
qual hi prenen part una
vintena d’associacions i
entitats del barri –associacions veïnals, representants
d’entitats socials i d’inserció
laboral, comerciants, etc.–
que han aportat les seves
propostes i reflexions d’ús
d’aquests terrenys, per tal
d’obrir-los als ciutadans i
les ciutadanes i donar vida
a nous espais no solament
urbans sinó també humans.

Instal·lació als
solars de jocs
infantils, elements
infantils i mobiliari
s’han instal·lat un joc infantil, tres elements de fitness
urbà, bancs de formigó
–per limitar el solar i evitar
l’entrada de vehicles– i enllumenat nou a la zona de
jocs i seients. Amb aquests
canvis, es promou l’ús de
l’espai públic i es fomenta
l’esport de manera intergeneracional.
A més, dins del projecte
“Solars vius” s’han asfaltat
i adequat com a espai públic els solars del carrer Boters, de l’illa situada entre
els carrers Tallada, Múrcia
i Veguer de Carcassona, i
la cantonada de Cavallers
amb Sant Andreu.

Espais per a tothom
Atreure gent de fora del
barri i donar uns serveis
especials dels quals se’n
puguin beneficiar els veïns
i els ciutadans en general
és l’objectiu impulsor de la
iniciativa “Solars vius”.

Seients i jocs urbans a l’espai de Sant Martí amb Gramàtics. © S.C.

Es tracta de crear llocs on
es pugui desenvolupar la
vida diària i que s’hi facin
activitats que pel seu grau
d’excepcionalitat atreguin
gent de fora el barri.

Els ciutadans i les ciutadanes que vulguin ampliar
la informació sobre el projecte “Solars vius” poden
adreçar-se a l’Oficina del Pla
de Millora del Centre His-

tòric, situada al carrer Tallada número 9, baixos, de
la ciutat de Lleida. També
poden trucar al 973 28 96
85 o enviar un e-mail a pbcentrehistoric@paeria.es. •••

El projecte lleidatà es presenta a Sevilla
El projecte “Solars vius” que es du
a terme al Centre Històric de Lleida va ser present a la V Trobada
d’Arquitectures Col•lectives que es
va celebrar a Sevilla entre el 5 i el 8
de desembre. Es tracta d’una xarxa
de persones i grups interessats en la
construcció participativa de l’entorn
urbà per proporcionar un marc instrumental per a la col•laboració en diferents tipus de projectes i iniciatives.
Helena Guiu, autora del projecte que
du a terme la Paeria, va ser la respon-

sable d’explicar a Sevilla l’experiència
de Lleida en la recuperació de diferents solars que fins ara restaven buits
o tancats al Centre Històric.

Helena Guiu, exposant el projecte “Solars vius”
a Sevilla. © Arquitecturas Colectivas Sevilla

A més, en el marc del projecte Territoris Oblidats, el passat 23 de novembre Guiu va exposar a Barcelona
l’experiència de Lleida pel que fa al
projecte “Solars vius”. Aquesta vegada,
la trobada estava enfocada a explicar
la recuperació d’espais urbans de la
mà de joves. •••
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