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Construcció de 332 nínxols al cementiri

•S
 ’habilitaran dos edificis funeraris nous al Departament de Sant Anastasi

nous com un carrer d’accés que es recolzarà amb una marquesina de protecció i aixopluc inclosa en el projecte.
Aquesta nova ampliació replica les
antigues edificacions funeràries enderrocades el 2006. També s’hi habilitarà
una marquesina formada amb una

En les quatre fases s’han
bastit un total de 1.160
nínxols amb una inversió de
la Paeria de 2,3 milions

Imatge dels nous nínxols construïts al Departament de Sant Anastasi. © Serveis de Comunicació

La Paeria ha aprovat la construcció de 332 nínxols al Departament
de Sant Anastasi del cementiri municipal. Els treballs suposen una inversió de 467.688,32 euros i un termini
d’execució de 9 mesos.

S’actua sobre una àrea de 775,50 m²,
en què s’habilitaran dos edificis funeraris de quatre pisos d’alçada disposats
sobre les parets lliures del departament. S’aprofitarà l’espai disponible
perquè pugui encabir tant els nínxols

estructura porticada de manera que
permet donar una superfície d’ombra
mitjançant una coberta lleugera.
Aquesta és la quarta i última fase de
les obres de reconstrucció de la part
vella del cementiri, que té una superfície de 8.250 m2, data de l’any 1784 i va
ser enderrocada el 2006. •••

Obres al dipòsit del Departament Ecumènic

•H
 i haurà una sala nova amb mobiliari bàsic i una cambra frigorífica
L’Ajuntament de Lleida està duent a
terme les obres de reforma de l’antic
dipòsit de cadàvers del Departament Ecumènic del cementiri, per tal
d’adaptar-lo a la normativa actual de
política sanitària i mortuòria i habilitarlo com a zona de dipòsit de conservació circumstancial. La Paeria hi construirà una sala amb mobiliari bàsic per
encabir circumstancialment l’estada, la

conservació i la vetlla d’un o dos fèretres amb les adequades condicions de
salubritat i control sanitari.

Visita d’obres al cementiri municipal. © H. S.

L’espai tindrà una cambra frigorífica
de dos mòduls, grup frigorífic integrat
al sostre, taula de preparació per al fèretre, bancs i tauletes. Paral·lelament,
s’està millorant la paret de la façana de
la part antiga del cementiri. •••

Millora de l’enjardinament de la plaça Noguerola

•R
 enovada tota la plantació i subtituïda per 154 unitats de planta arbustiva

La plaça Noguerola, ja enjardinada. © Paeria
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L’Ajuntament de Lleida ha millorat
l’enjardinament de la plaça Noguerola
amb la renovació de tota la plantació,
substituint-la per 154 unitats de planta arbustiva de tres varietats diferents
de sàlvia, que es planta per primera
vegada a la ciutat, i abèlies.Així mateix,
s’han plantat dos aurons de Fremanii i una prunera vermella, s’ha fet la
instal·lació de reg i s’ha rematat la su-

perfície amb àrid. Els arbres anteriors
han estat substituïts en estar malalts.
La millora de l’enjardinament s’emmarca dins les actuacions que està
duent a terme la brigada municipal
de jardineria a diferents indrets de
la ciutat, com ara la plaça Federica
Montseny, al carrer Roger de Llúria i a
l’aparcament del Rectorat de la UdL. •••

