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L’ “Arbre Paer” lluirà a la plaça Bores

• Commemora els 800 anys del govern municipal a Lleida
L’escultura “Arbre Paer”, de
l’artista Benet Rossell, lluirà
a la plaça Bores, a l’entrada
dels Camps Elisis, per esdevenir una de les icones de
la ciutat. L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va explicar que
l’“Arbre Paer”, que commemora els 800 anys del govern
municipal a Lleida, “marcarà
l’entrada més tradicional
i històrica a la ciutat, amb
la Seu Vella, la Paeria i l’Arc
del Pont de fons, i, alhora, a
l’accés als Camps Elisis i al
costat de la canalització del
riu Segre”.
L’artista Benet Rossell va
dir que la nova ubicació de
l’escultura “és la millor opció
que es podria trobar” i va
afegir que “és un punt on hi
ha una circulació d’energies i
l’arbre trametrà molta força”.

Les quatre
branques responen
a la cultura jueva,
musulmana, gitana
i a la del caragol
L’obra d’art, que inicialment es va ubicar a la plaça
del Seminari al Centre Històric, va ser desmuntada
arran de la reforma en aquest
barri. L’“Arbre Paer”, de 15
metres d’alçada, és format
per quatre columnes metàlliques que suporten quatre
eixos de llum visibles i que
il·luminen el seu entorn immediat, que contenen l’anagrama commemoratiu del
800 aniversari del govern
municipal a Lleida.

L ‘“Arbre Paer” serà situat a la plaça Bores. © Paeria

L’escultor va explicar que
és un arbre simbòlic i arrelat
en els diferents sediments
culturals de la ciutat. Va detallar que les quatre branques
que creixen responen a la
cultura jueva, la musulmana,

la gitana i a la del caragol. Segons Rossell, la nova ubicació també permetrà apreciar
les llums i les ombres que
projectaran les branques,
que són uns retallables, que
es podran recórrer. •••

Noms de lleidatans per a 15 carrers

• Per la seva trajectòria professional i la vinculació amb Lleida
La comissió de carrers, presidida pel paer en cap, va designar les vies urbanes que
duran el nom de lleidatans i
lleidatanes il·lustres, reconeguts per la seva trajectòria
professional i la seva vinculació amb la ciutat de Lleida.

La placeta situada al final
de la rambla de Corregidor
Escofet i l’Institut Torre Vicens durà el nom de Juan
Manuel Nadal i Gaya i Antoni Cantano donarà nom a un
carrer situat entre els barris
de la Bordeta i els Magraners.
També es va aprovar la designació de carrers dedicats
al músic i compositor Enric
Roca Peralta, a l’actor Jordi
Plens i a l’expresident del CF
Magraners Manuel Carbelo. Finalment, també l’actor
Jordi Dauder disposarà d’un
carrer a Lleida.

Lleida també tindrà una
plaça amb el nom de la Dona
Treballadora de Magraners i
una altra anomenada la Magrana, i un espai dedicat a
Les Tretze Roses.
L’escriptora i activista feminista Teresa Pàmies donarà
nom al carrer situat entre
l’avinguda de l’Estudi General
i Jordi Cortada. A l’expresident
de l’AV Pardinyes Miquel Costa se li dedicarà la plaça situada al barri de Pardinyes entre
Anselm Charles i Ramon Argilés i el carrer situat al final de
Vila Montcada, entre el carrer

Reunió de la comissió de denominació de carrers. © H. S.

Arquitecte Morera i Gatell i el
carrer Francesc Porta Vilalta,
durà el nom del Doctor Jaume
Melcior.
El restaurador i cuiner Àngel Moncusí donarà nom al
carrer situat entre Miquel

de Batllori i Ramon Rubial,
i el carrer situat darrere
del Camp d’Esports, entre
l’avinguda Rovira Roure i el
carrer Màrius Torres, durà el
nom del qui fou president de
l’UE Lleida Josep Lluís Gonzàlez.

A més, es modifica la denominació d’alguns dels carrers
actuals de la ciutat com la
plaça Santa Clara, que passa
a denominar-se plaça Mare
Santa Clara, i també canvia
el nom del carrer Darrere
de Sant Martí per carrer de
l’Orfeó Lleidatà. •••
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“Fem dissabte” a més zones

• Tasques de neteja de Príncep de Viana-Noguerola
La campanya “Fem dissabte al teu barri”
ha arribat per segon any consecutiu a
les zones de la Mariola, Príncep de Viana-Noguerola, Templers-Instituts i Bordeta-Avinguda Artesa. Una brigada de
30 operaris ha fet la neteja de voreres,

Una brigada de 30
operaris arrangen els
petits desperfectes

Tasca de jardineria a la zona de Príncep de Viana-Noguerola. © H. Sirvent
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calçades, embornals, places, contenidors, pintades, etc., a més de la retirada
de cartells i papers de façanes i mobiliaris. També ha dut a terme la neteja i
la repassada de bancs, jocs infantils,
senyals, fanals, com també dels marges
de la via pública, camins i solars. La campanya, que s’ha consolidat plenament
a la ciutat i ha aconseguit l’acceptació
de la ciutadania, inclou la millora de la
senyalització horitzontal i vertical dels
diferents carrers i petites reparacions de
voreres i lluminàries, a més de la plantació d’arbrat nou.
Amb aquestes accions, la Paeria periòdicament està fent a fons tots els barris de la ciutat. Mobilitza operaris de la
Brigada Municipal de Neteja Intensiva,
la Brigada d’Acció Immediata, personal
d’Aigües de Lleida, d’Ilnet, de la UTE
Jardiners de Lleida, Shalom, la brigada
d’Electricitat i empreses de senyalització. També ha incorporat una dotzena
de vehicles per fer la neteja. •••

