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Premis als millors comerços de Lleida

• La Paeria distingeix l’excel·lència del teixit comercial urbà
que fan per mantenir viu el comerç i la
seva proximitat als clients.

La gala de lliurament dels premis va tenir lloc a la Seu Vella. © H. Sirvent

Urbanisme

La Seu Vella va ser l’escenari de la gala
de lliurament dels III Premis de Comerç Ciutat de Lleida, organitzats per
la Paeria. Aquesta festa anual pretén
subratllar la importància del comerç a
la ciutat i premiar-lo amb el reconeixe-

ment a les persones i les empreses que
han destacat durant l’any per les seves
iniciatives, la seva trajectòria personal
o la dinamització del comerç. Enguany
s’ha posat especial atenció en les associacions de comerciants i en l’esforç diari

Els guardonats van ser l’Associació de
Productors del Mercat Hort a la Taula de
Lleida (millor campanya de promoció i
dinamització comercial); Supermercats
Plusfresc (iniciativa tecnològica); Distribuciones Dalumem (iniciativa responsabilitat social); Espai A47 (concepte
comercial); Bon Forner (millor comerç
de barri); Ramon Santesmasses Mestre
(tota una vida dedicada al comerç); Josep Martínez Pérez (venedor de l’any);
Bar Restaurant Comba (relleu generacional); Forn Segura, Bar Restaurant
Comba, Pastisseria Monrabà, Joieria Lavaquial, Carrosseries Consa, Supermercats Plusfresc, Pastisseria El Cisne i Casas
(establiments històrics), i Supermercats
Plusfresc (comerç excel·lent de l’any).
També es va concedir un accèssit a Carmen Ceballos Navarro (tota una vida
dedicada al comerç). Al guardó es van
presentar 44 candidatures. •••

Manteniment de pàrquings gratuïts

Zona d’aparcament al costat de l’Atlètic Segre. © Serveis Comunicació

El pla de manteniment dels estacionaments
dissuasius de la ciutat preveu arranjar el paviment i millorar-ne les condicions en aquells
que s’hagin deteriorat amb el pas del temps
i la circulació de vehicles. Els treballs de manteniment inclouen actuacions en prop de
1.040 places d’aparcament gratuïtes de Lleida de cinc pàrquings dissuasius de Cappont
(2), Rufea, Hospital de Santa Maria i Alcalde
Pujol. Lleida disposa d’un total de 3.847 places en estacionaments dissuasius gratuïts. •••

Millores al Camí de Boixadors
Ja han començat les obres de millora
del Camí de Boixadors, entre la urbanització del Club Tennis Lleida i la carretera
d’Osca, per tal d’incrementar la seguretat dels vianants i del trànsit rodat.
L’actuació inclou la urbanització del vial
amb una vorera per millorar, d’una banda, l’accessibilitat dels vianants a la partida i, de l’altra, la seguretat dels nens i
les nenes que caminen per aquest camí,
atesa la proximitat del club esportiu de
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tennis. El projecte preveu també una
millora integral de l’enllumenat, amb
la instal·lació de 30 punts de llum nous
amb tecnologia LED. Així, s’il·luminaran
aproximadament uns 800 metres de
vial. En els darrers mesos l’Ajuntament
de Lleida, per mitjà de la UTE LleidaLlum, renova i millora l’enllumenat de
tots els barris de la ciutat. Així, s’han
canviat pràcticament en la seva totalitat
uns 23.000 punts de llum. •••

Més seguretat al Camí de Boixadors. © H. S.

