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El Centre Històric es posa de moda
• El Mercat del Pla obre les portes amb 10 botigues efímeres de roba i 3 gastrobars
L’edifici modernista del Mercat del
Pla ha tornat a obrir les seves portes
l’1 d’abril convertit en un innovador
centre comercial de pop up stores o
botigues efímeres, en què marques
de moda de primer nivell venen els
seus estocs amb grans descomptes.
Entre el mercat i el carrer Cavallers hi
ha 10 botigues i 3 gastrobars, en 7
dels quals hi participen directament
el comerç i la restauració local.
L’empresa jamSTORES, promotora
del projecte, mantindrà obert el mercat la primera quinzena de cada mes,
de dilluns a dissabte, de 10 a 21 h. En
cada període les pop up stores seran
de marques diferents, de manera que
serà un espai dinàmic i sempre nou. La
resta de dies que no hi hagi activitat
comercial, la Paeria, per mitjà de Turisme de Lleida, programarà diferentes
iniciatives per promocionar la marca
“Districte Mercat del Pla” i dinamitzar
el barri del Centre Històric.
Durant la inauguració, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va posar en relleu
que “la dimensió comercial del nou
Mercat del Pla marcarà un abans i un
després al Centre Històric i, alhora, es

El Mercat del Pla va reobrir les portes l’1 d’abril, amb la presència de nombrós públic. © H. S.

La Paeria posa en marxa un
Pla de Dinamització del barri
amb la creació de la marca
“Districte Mercat del Pla”,
que fomenta l’emprenedoria i
la millora de l’entorn

La reobertura del mercat ha estat molt ben acollida pels veïns i veïnes de la ciutat. © H. S.

convertirà en un eix vertebrador i catalitzador del barri”.
Les pop up stores presents a l’abril
han estat Custo Barcelona, Pepe Jeans,
Sita Murt, Textura, Loreak Mendian,
New Zealand Auckland, Javier Simorra, Punto Blanco i Boxley. Així mateix,
en tres solars del carrer Cavallers s’han
instal•lat De-sigual, Wesc (botiga de
roba i bar), La plage du Blasi (bar) i
Junk Food. En el període següent, al
mes de maig, és previst que s’instal•lin
al mercat marques com ara Desigual,
Yerse, Miriam Ponsa, Txell Miras, Toni
Francesc, Veneno en la Piel i David
Valls, entre d’altres.
Paral•lelament, l’Ajuntament de
Lleida ha posat en marxa un Pla de
Dinamització del Centre Històric que
pretén transformar el barri d’una
manera transversal i integral, per
mitjà de la creació d’una marca que,
sota el nom “Districte Mercat del
Pla”, doni a conèixer la idiosincràsia,
l’expressivitat i l’especial atractiu del
barri. Aquest projecte consta d’un
important programa econòmic de
foment a l’emprenedoria, un pla de
millores de l’entorn i un pla de comunicació i difusió del Centre Històric. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Més espai de pàrquing a Pardinyes
• Unes 70 places noves gratuïtes a Corregidor Escofet i el carrer Tarragona

Nou aparcament a la Rambla de Pardinyes. © H. Sirvent

Els veïns i les veïnes del
barri de Pardinyes tenen a la
seva disposició prop de 70
noves places de pàrquing
provisionals i gratuïtes.
Les zones d’aparcament
són distribuïdes en dos
solars que els propietaris
han cedit temporalment a
l’Ajuntament de Lleida.

La Paeria ha habilitat una
zona d’aparcament gratuït
en un solar situat al carrer
Corregidor Escofet (conegut com Rambla de Pardinyes), amb una superfície
total de 2.844 metres quadrats i una capacitat màxima per a una trentena de
vehicles.

L’altre pàrquing, amb
prop d’una quarantena de
llocs, és al xamfrà dels carrers Tarragona, Ramon Argilés i Anastasi Pinós, molt a
prop també de Corregidor
Escofet

gratuït de Corregidor Escofet i del carrer Tarragona té
una durada de cinc anys,
prorrogables, mentre el
propietari del terreny no hi
construeixi.

L’adequació del solar de
la rambla de Pardinyes ja
ha finalitzat, mentre que
l’habilitació del pàrquing
del carrer Tarragona s’ha
començat en les darreres
setmanes amb les tasques
de pavimentació, després
que s’hagin acabat els treballs d’enderroc de les diferents cases antigues que hi
havia des de feia anys.

Millora paisatgística
de la zona i resolució
de part del problema
d’aparcament
del barri

La cessió dels solars per
a aparcament provisional

Per tant, amb l’arranjament d’aquests dos solars
s’aconsegueix una millora
paisatgística i, alhora, una
dotació d’una bossa important d’aparcament per
a vehicles a la zona de Pardinyes. •••

Adequació de l’accés a l’escola El Gargot
• L’actuació ha permès crear una nova zona d’espera per als pares i els infants
Dins del projecte d’Entorns Escolars
Segurs, l’Ajuntament de Lleida està
duent a terme les obres de millora de
l’accés a l’escola bressol municipal El
Gargot, situada al carrer Bisbe Irurita.
L’actuació urbanística ha permès crear
una nova zona d’espera per als pares i
les mares i per als infants per tal que
l’entrada i la sortida del centre sigui
més còmoda i segura.
Les obres consisteixen en l’ampliació de l’espai per als vianants, la millora de l’accessibilitat de la vorera i la
instal•lació de mobiliari urbà, cosa que
ha permès crear una zona d’espera
més segura. Amb l’adequació d’aquest
espai s’allunya la zona d’aparcament
i permet deixar lliure la façana de
l’escola, que fins ara quedava tapada
pels vehicles.
Globalment, el projecte d’Entorns
Escolars Segurs, amb el qual actual-
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L’entrada a l’escola és més còmoda per als pares i els infants. © H. Sirvent

També s’ha ampliat l’espai
per als vianants, s’ha millorat
l’accessibilitat de la vorera i
s’ha col·locat mobiliari urbà

ment l’Ajuntament de Lleida ha actuat
en una desena de centres, pretén millorar la seguretat viària i promoure
una mobilitat més sostenible (més ús
del transport urbà i de la bicicleta) al
voltant dels centres educatius. •••
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Adjudicades les rotondes de la N-II
• Les obres aniran a càrrec de l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, SA
L’Ajuntament de Lleida ha adjudicat la construcció de dues de les tres
rotondes de la N-II a l’empresa ACSA
Obras e Infraestructuras, SA per un import global de 867.874,56 euros. L’una
és la rotonda situada a la intersecció
de la N-II amb el camí de la Caparrella
i l’altra, la glorieta emplaçada a la cruïlla d’accés a Butsènit. Aquestes dues
actuacions formen part d’un projecte
global que inclou la construcció d’una
tercera entre el pont de l’AVE i la rotonda ja existent del camí de Rufea,
propera a la zona del Camp Escolar.
La rotonda de la Caparrella tindrà
un diàmetre exterior de 58 m i un
d’interior de 42 m, dos carrils de 4 m
i voreres exteriors de 2 m. El projecte inclou la millora i l’adequació dels
carrils d’accés a la nova rotonda des
de Lleida i en direcció a Alcarràs, com
també la renovació de la xarxa de serveis i la instal•lació d’enllumenat nou.

La rotonda de Butsènit tindrà un diàmetre exterior de 39 metres. © H. Sirvent

Són situades a la
intersecció amb el camí de
la Caparrella i a la cruïlla
d’accés a Butsènit

La rotonda de Butsènit, amb un
termini d’execució de 4 mesos, tindrà un diàmetre exterior de 39 m i un
d’interior de 23 m, dos carrils de 4 m
i voreres exteriors de 2 m. També es
facilitarà l’accés a la parada de bus. •••

Millora del camí Travessia Mariola
• Reforç del ferm del vial, que té una llargada de 815 m i una amplada de tres metres
El camí Travessia Mariola a Vallcalent, a l’Horta de Lleida, s’ha millorat
amb la renovació de la xarxa d’aigua
potable i el reforç del ferm del vial,
que té una llargada de 815 metres i
una amplada de tres metres.

Els veïns i les veïnes han
notat un increment del cabal
de l’aigua amb les noves
canonades instal·lades

També es fa el desbrossament de
marges de camins –uns 150 quilòmetres– als encreuaments i als punts en
què la vegetació limita la visibilitat. Finalment, s’ha millorat la senyalització
de 44 km de camins de l’Horta. •••

L’arranjament, que abraça una superfície de 2.445 metres quadrats, ha
permès que els veïns i les veïnes notin
un increment en el cabal de l’aigua
gràcies a les noves canonades de polietilè que s’han instal•lat.
La millora d’aquest camí, que té
un pressupost d’uns 90.000 euros,
s’emmarca dins del pla d’inversions de
l’empresa concessionària Aigües de
Lleida. Aquesta actuació complementa el Pla de manteniment de camins
de l’Horta, amb el qual es reparen una
trentena de camins, tant asfaltats com
de terra, a més d’altres actuacions
puntuals.

Les obres han permès instal·lar noves canonades de polietilè. © H. Sirvent
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Cessió de 10 pisos per a lloguer social
• Per a famílies sense recursos, fruit de l’acord signat entre la Paeria i Bankia
d’entitats bancàries i la resta, 200, són de
particulars. A aquest servei s’hi suma els
250 habitatges que l’EMU té en propietat. Per tant, la Paeria gestiona prop de
500 habitatges per a necessitats socials.

L’alcalde i el director de zona de Bankia, Saturno Mourelo, van signar el conveni. © H. S.

La Paeria i Bankia han signat un acord
pel qual l’entitat bancària cedeix 10
habitatges que s’incorporen a la xarxa
de lloguer social. Els pisos es destinen
a famílies sense recursos i amb risc
d’exclusió social.
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Aquesta cartera de pisos, que es podria ampliar en un futur, s’incorpora a la
que té la Paeria en la Xarxa de Mediació
de l’Empresa Municipal d’Urbanisme,
que actualment disposa de 250 habitatges. D’aquests pisos, 50 són propietat

Resolts problemes amb la hipoteca
D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida
ha resolt 86 casos amb problemes de pagament de la hipoteca o del lloguer per
mitjà de l’oficina municipal de l’Empresa
Municipal d’Urbanisme que es va obrir
ara fa poc més d’un any per ajudar les
famílies que han d’afrontar aquest tipus
de situacions. Des de la seva posada en
marxa, l’oficina ha atès 441 persones, de
les quals 156 són per temes relacionats
amb la hipoteca i 240 amb el lloguer.
Dels 86 casos que s’han resolt, en 44 s’ha
adjudicat un pis per mitjà de la Mesa
d’Emergències (formada per la Paeria i la
Generalitat), i la resta mitjançant procediments de mediació. •••
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Prioritat per al vianant al carrer la Palma
• Ampliació de les voreres, millora l’accessibilitat i renovació dels serveis
ni d’execució de 4 mesos,
comprèn un àmbit de 588
metres quadrats, dels quals
218 corresponen a les voreres amb llambordes i 370,
a la calçada de paviment
asfàltic.

Treballs d’ampliació de les voreres al carrer la Palma. © H. Sirvent

Les obres de remodelació
del carrer la Palma, entre
els carrers Nou i Lluís Besa,
permetran donar prioritat
als vianants amb la creació
d’una plataforma única,
la renovació i l’ampliació
de les voreres per millorar
l’accessibilitat, a més de la
renovació dels serveis.

L’actuació al carrer la
Palma, al Centre Històric,
complementarà tota la urbanització que s’està fent
a l’entorn de la plaça Sant
Antoni Maria Claret i el Parador del Roser.
La urbanització del carrer
la Palma, que té un termi-

En aquest sentit, es renovarà la vorera en el primer tram tot i que quedarà
igual d’amplada i en el tram
en què el vial s’eixampla es
pretén ampliar la vorera fins
als 2,80 m i una calçada de 5
metres.
Pel que fa als serveis, amb
les obres de remodelació es
millora la xarxa de sanejament i la d’aigua potable i
es renova tot l’enllumenat
del carrer.

A més, es col•locaran vuit
cubs o pilones per delimitar
la calçada de les voreres, a
més de la millora de la senyalització vertical i horitzontal.

Treballs per
canviar la xarxa
de sanejament i
la d’aigua potable
i reemplaçar tot
l’enllumenat públic
El pressupost d’aquesta
actuació, que és previst
que estigui enllestida al
començament de l’estiu, és
de prop de 110.000 euros i
es du a terme per mitjà de
les inversions de la concessionària Aigües de Lleida. •••

Places de pàrquing al Centre Històric
• Unes 240, al solar dels antics blocs del Seminari i a l’Illa de la Maternitat
Coincidint amb l’entrada en funcionament del Mercat del Pla, s’han obert
els aparcaments habilitats al solar dels
antics blocs del Seminari i a l’Illa de la
Maternitat, que completen l’oferta de
2.000 places per estacionar a l’entorn
del nou equipament i del Centre Històric.
L’Ajuntament ha adequat com a
pàrquing de zona blava de baixa rotació dos solars del Centre Històric on hi
havia els blocs del Seminari, amb un
total de 87 places. Aquests terrenys
nous, situats al carrer Cavallers 28, 30
i 32 (davant del Parador de Turisme) i
Cavallers 68, 70, 72, 74, s’incorporen al
projecte Solars Vius, dins del qual ja
s’ha actuat en una dotzena de solars
del Centre Històric de Lleida.
Aquesta actuació forma part
de la millora de la mobilitat i de
l’aparcament del Centre Històric i se

Els solars del Seminari acullen un pàrquing de zona blava de baixa rotació. © H. Sirvent

Oferta de 2.000 places
per estacionar a l’entorn
del Mercat del Pla i del
conjunt del barri

suma a l’ampliació que s’està duent
a terme a l’Illa de la Maternitat, amb
un total de 150 places, com també
l’adequació d’un solar al carrer Tallada
amb 35 places més i el de la plaça del
Dipòsit amb unes altres 21 places. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Pla d’Acció de l’Energia Sostenible

• Inclou 43 accions per aconseguir la reducció d’un 20% de les emissions de CO2
2020. Es vol passar de les emissions
actuals de 4,78t CO2 per càpita a 3,43t.

Reducció d’un 20% de les emissions de CO2 a la ciutat. © H. Sirvent

Medi Ambient

La comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori
va aprovar el Pla d’Acció de l’Energia
Sostenible de Lleida, seguint les línies
estratègiques establertes en l’Agenda
21 de l’Ajuntament de Lleida i complint amb el pacte d’alcaldes contra el

canvi climàtic que Lleida va subscriure
el 2009.
El pla inclou la proposta de 43 accions, tant en l’àmbit públic com privat, per aconseguir la reducció d’un
20% de les emissions de CO2 fins al

Eficiència energètica als edificis

• E stalvi del 36% en combustible i del 10% en electricitat a Sant Francesc
l’Energia de Lleida, ha posat en marxa un conjunt d’actuacions a l’edifici
municipal Sant Francesc per rebaixar
el consum d’energia tant pel que fa al
gas com a l’electricitat.

Les actuacions s’emmarquen dins del projecte europeu Smartspaces. © H. Sirvent

La Paeria ha iniciat les actuacions
d’estalvi i eficiència energètica de
l’edifici municipal de Sant Francesc
dins del projecte demostratiu europeu Smartspaces, conjuntament amb
580 edificis públics d’11 ciutats europees. Amb totes aquestes mesures es
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Entre les mesures hi figuren la millora de l’eficiència energètica en edificis
municipals i en l’enllumenat públic i la
promoció de mesures d’estalvi en els
domicilis privats, com ara l’aïllament
d’edificis o la modernització de calderes. De les 43 mesures d’actuació, 13
actuacions s’inclouen dins de l’àmbit
domèstic; 5, en el sector serveis; 6, de
mobilitat; 4, en el cicle de residus; 1,
en el cicle de l’aigua; 10 actuacions,
en l’àmbit públic (Paeria), i 5, que tenen a veure amb la producció local
d’energia de fonts renovables. El pla
vol analitzar la situació del municipi en
matèria d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle i de consums energètics
i determinar el conjunt d’actuacions
per desenvolupar des de l’Ajuntament
per millorar el comportament energètic i d’emissions del municipi. •••
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preveu assolir un mínim d’estalvi del
15% de l’energia respecte a l’any 2013,
que es preveu que arribarà al 36% en
combustible i al 10% en electricitat.
El projecte Smartspaces, que es
du a terme per mitjà de l’Agència de

Durant el darrer any s’ha monitoritzat el consum de l’edifici i de les
temperatures de les diferents plantes,
per tal de detectar els sobreconsums,
les disfuncions o els possibles malbarataments energètics. En segon lloc,
s’ha programat una sèrie de mesures
relacionades amb la climatització de
l’edifici tant a l’hivern com a l’estiu, i
amb el consum d’electricitat tant dels
equips com de l’enllumenat.
A més de l’edifici de Sant Francesc,
a Lleida també es treballa dins el marc
d’Smartspaces als pavellons de Barris
Nord, de Pardinyes i de Cappont, amb
el mateix compromís de reduir el seu
consum energètic un 15%. •••

