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Guardó per al pianista Néstor Bayona
• Obté el Premi Internacional Ciutat de Lleida 2015 per la seva vocació artística i sòlida

E

l pianista i director d’orquestra lleidatà Néstor
Bayona ha estat guardonat amb el Premi Internacional
Ciutat de Lleida 2015, el guardó instituït per la Paeria per
promoure la projecció internacional de Lleida i la seva àrea
d’influència. Amb aquest premi
es reconeix públicament i institucionalment la trajectòria de
persones, institucions, empreses o entitats de la societat civil
que hagin destacat per la seva
aportació al coneixement o el
ressò internacional de Lleida i
el seu entorn geogràfic per mitjà de treballs dins dels àmbits
acadèmic, científic, econòmic,
social o cultural.
La presidenta del jurat del
premi, la periodista Rosa Ma-

ria Calaf, va exposar els motius
que han portat el jurat a atorgar el guardó d’aquesta edició
a Néstor Bayona. S’ha valorat,
molt especialment, la seva vocació artística, sòlida trajectòria
i la projecció que fa de la ciutat.
Aquesta vegada s’ha apostat
per un candidat jove. “Atorgar
el Premi Internacional Ciutat de
Lleida a una persona jove ha de
servir d’estímul i exemple per a
altres nois i noies de la ciutat”,
va concloure el jurat.
En aquesta edició del guardó
es van presentar 8 candidatures. El guardó consisteix en
una reproducció en bronze de
l’anomenat “Bronze d’Ascoli”,
document legal de l’any 89 aC
aparegut a la localitat italiana
d’Ascoli. •••

Premi a la sòlida trajectòria de Néstor Bayona. © Hèctor Pulido

En aquesta edició del
prestigiós guardó es
van presentar un total
de vuit candidatures
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Horta

Senyalització dels camins de l’Horta

• Actuació especial de millora a l’entorn de diversos centres educatius

de l’Horta que es fa cada any
i que aquest 2015 està dotat
amb uns 178.00 euros de pressupost. La Paeria repara anualment uns 45 quilòmetres de
l’Horta fent tasques de manteniment i reparant els clots

L’objectiu és
incrementar la
seguretat en
encreuaments i zones
amb poca visibilitat
que es puguin detectar en els
camins.
Nova senyalització horitzontal a l’entorn de l’Escola Creu del Batlle. © Serveis de Comunicació

P

er tal d’augmentar la
seguretat en encreuaments, zones amb poca
visibilitat i passos a nivell, la
Paeria ha iniciat la campanya
de millora de senyalització
dels camins de l’Horta. Enguany s’ha fet una actuació

especial a l’entorn dels diversos centres educatius situats
a l’Horta com l’Escola Espiga,
on s’han col·locat bandes rugoses; l’Escola Creu del Batlle,
on s’han instal·lat senyals de
limitació de velocitat a 30 km/
hora, i l’Escola Mater Salvatoris,

on s’han posat bandes rugoses
que minoren la velocitat dels
vehicles i s’ha repintat el pas
de vianants.
La campanya de senyalització forma part del contracte
de manteniment de camins

La senyalització horitzontal
feta enguany inclou la pintada
de 15 línies de detenció i stop,
quatre senyals de 30 km/hora,
la pintada de línies laterals i
centrals en 1,5 quilòmetres de
camins, la instal·lació de dues
bandes rugoses i un senyal per
evitar el pas del gual sobre el
riu a Rufea. •••
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