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Creació d’un Parc de les Arts amb escultures
• El jardí urbà, de 17.000 m2, se situarà al costat de la seu de la Fundació Sorigué

L

’Ajuntament de Lleida i la Fundació
Sorigué van signar un conveni de
col·laboració per a la creació d’un
Parc de les Arts a la ciutat, que serà un jardí
urbà d’escultures a l’aire lliure, situat en el
solar de 17.000 metres quadrats contigu a
l’actual seu de la fundació a Lleida, a l’avinguda de l’Alcalde Pujol.
En l’acord s’estableix una comissió tècnica del projecte, oberta a altres entitats
socials i públiques, que dissenyarà el Parc
de les Arts, donant un nivell artístic importat a la zona. El parc aportarà un espai lúdic a la ciutat amb el valor afegit que permetrà la visita a l’exposició d’escultures i a
una altra zona d’arts escèniques.
La urbanització del solar anirà a càrrec
de la Paeria, mentre que la Fundació Sorigué facilitarà les obres d’art. Formaran
part del parc dues peces de l’artista Antonio López, els caps de nen petit Dia i
Nit, que ja van estar exposades en espais
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públics de Lleida fa tres anys. Igualment,
en aquest jardí d’escultures s’hi podrien
incloure, per exemple, els guanyadors dels

Premis Visual Art de la Paeria, atès que el
món de les arts plàstiques cada vegada és
més gran. •••

Estrena del passeig
de l’Estudi General

Els treballs tenen lloc a l’Escola d’Art Leandre Cristòfol. © Paeria

S’han plantat una cinquantena d’arbres i plantes arbustives. © S. C.

L

es obres de millora de
l’accessibilitat i la mobilitat entre l’avinguda
de l’Estudi General i la biblioteca del campus de Cappont
de la UdL han finalitzat. L’actuació ha convertit aquest
vial en un espai públic i de
qualitat agradable per als vianants que dóna continuïtat a

l’avinguda actual. A més, s’ha
renovat l’enllumenat públic,
s’ha col·locat mobiliari urbà
nou i s’han plantat més d’una
cinquantena d’arbres de diferents espècies i plantes arbustives. També s’ha arranjat la
rampa d’accés a l’aparcament
del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. •••

Tallers sobre el futur
urbanístic de la ciutat

L

a Paeria ha iniciat un cicle de cinc tallers amb
agents socials i econòmics, on se sotmetran a debat
i es concretaran les propostes urbanístiques previstes
a l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) per tal de disposar
de pautes i idees que es pu-

guin prendre en consideració
durant la redacció del POUM.
Les sessions se centraran en
la mobilitat i les infraestructures; promoció econòmica, industrial, comercial i turística;
territori i desenvolupament
urbà; medi ambient i sostenibilitat, i habitatge, cohesió
social i qualitat de vida. •••
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