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Restauració de la capella del cementiri

• L’actuació consisteix a rehabilitar i agençar la teulada i les façanes de la construcció

E

Benestar Social

l cementiri municipal
continua el seu procés
d’embelliment, després que s’estiguin duent a
terme les obres de restauració de la capella situada
al departament de Sant
Anastasi. L’actuació, que té
un pressupost d’uns 65.000
euros, consisteix a rehabilitar i condicionar la teulada
i les façanes de la capella
per tal de millorar la seva
imatge. També es remodelarà l’interior per reparar les
humitats existents i fer-hi
altres actuacions complementàries, com la substitució de l’actual imatge d’un
Crist jacent per un altre
de ressuscitat. A més, es
posarà a les parets una selecció de les divuit làpides
més ben conservades dels
nínxols del departament

de Sant Anastasi, que van
ser enderrocats l’any 2006.
El projecte també preveu
la reconstrucció de l’arc de
comunicació amb el departament de Sant Miquel.

La capella del cementiri és d’estil neoromànic. © H. S.

L’edifici de la capella de
Sant Anastasi és de construcció senzilla, d’estil neoromànic a partir d’una planta de 65,34 m² útils, de base
rectangular, que incorpora
un absis de mig punt a
la zona de l’altar i disposa d’una sagristia lateral
d’accés fora del seu àmbit.
La planta està sustentada
per 8 columnes i arcs de
mig punt que conformen la
nau de l’edifici sobre un basament de pedra. Destaca
la coronació del campanar
fet d’ornaments de totxo
massís vist. •••

Espai d’Afanoc a la plaça de Sant Joan

• Comparteix l’equipament amb la nova oficina d’informació d’Autobusos de Lleida

L

’Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) disposa d’un nou
espai d’atenció al públic i de difusió
de la seva activitat situat a la plaça
Sant Joan. La nova seu, compartida amb la nova oficina d’informació
d’Autobusos de Lleida, ha estat cedida
per l’Ajuntament de Lleida.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la
presidenta d’Afanoc Lleida, Maite
Montañés, van signar el conveni de
col•laboració que estableix la cessió d’aquest espai. Ros va destacar
la important tasca que desenvolupa
l’associació amb les famílies d’infants
que pateixen càncer i molt especialment el servei que ofereix la Casa dels
Xuklis a Barcelona.
D’altra banda, la presidenta
d’Afanoc, Maite Montañés, va explicar
que és el primer cop que l’associació
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Les autoritats locals i membres d’Afanoc durant la inauguració de la seu. © H. S.

té un espai públic per donar informació de l’activitat de l’entitat a Catalunya i es va mostrar convençuda que
aquesta oficina contribuirà a consolidar el coneixement de l’entitat. Amb
el nou espai l’associació també li permetrà ampliar l’equip professional i
de voluntaris per donar un servei més

acurat als nens i als adolescents diagnosticats amb càncer.
Afanoc va néixer l’any 1987. Des del
2001, Catalunya celebra la campanya
“Posa’t la gorra”, destinada a recaptar fons per al projecte “La Casa dels
Xuklis” de Barcelona. •••
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