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L’estàtua de Pau Casals torna a la seva plaça
• Després de la restauració acurada que ha dut a terme el Servei
d’Arqueologia de la Paeria

L

’estàtua del músic català Pau Casals
ja llueix, restaurada, a la plaça que
porta el seu nom. És damunt d’una
nova peanya de granit, que s’ha ubicat a
l’interior del jardí central, molt a prop de
la Creu dels Tres Tombs, envoltada d’una
espècie de rosers, anomenada Pau Casals,
que s’han portat des del Vendrell, la localitat de naixement del gran mestre.
El Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament
de Lleida s’ha encarregat de la restauració, que ha consistit en un acurat procés
de neteja, en un tractament de clorurs i
en l’elaboració de motllos per restaurar i
reintegrar les peces que tenia trencades.
A més, s’ha arranjat la pàtina original de
l’escultura de bronze, que pesa entre 700
i 800 quilos.
Nascut al Vendrell el 1876 i mort a San
Juan de Puerto Rico el 1973, el gran mestre Pau Casals va mantenir un estret vincle
amb la ciutat de Lleida. L’actuació sobre
aquest bé escultòric forma part de les polítiques de rehabilitació i de recuperació
del patrimoni que la Paeria està duent a
terme.
Zona pública lúdica
Els treballs de l’escultura formen part
de la remodelació de la plaça de Pau
Casals, que es troba en la fase final. El
disseny del nou espai ha comportat l’enderroc de mur perimetral que l’envoltava
i s’ha obert per oferir una zona pública

L’escultura és envoltada per
rosers portats des del Vendrell,
on va néixer el gran músic
lúdica, de 3.400 m2. L’entorn s’ha fet
més accessible, s’ha reforçat l’enllumenat, s’ha instal·lat reg, s’ha
millorat les xarxes d’aigua i de sanejament, s’ha enjardinat i
s’ha col·locat mobiliari urbà
–una trentena de bancs i
cadires–, a més de jocs infantils amb un gran vaixell
pesquer per recordar els
orígens mediterranis del violoncel·lista, un gronxador
triple de fusta i pneumàtics
diversos.
Més espai per als
vianants
La nova plaça també ha
suposat l’eliminació del
carril lateral a l’avinguda
de Balmes per ampliar la
vorera fins a la mitjana
i guanyar espai per als
vianants i el carri bici. La
nova vorera s’ha incorporat a la plaça, però
s’hi ha deixat un

espai per poder envoltar la Creu dels Tres
Tombs durant la celebració de la festivitat
de Sant Antoni Abat.
Amb aquesta actuació,
Pau Casals passa a ser
una plaça totalment
integrada a la ciutat de
Lleida, que guanya espai
per a vianants. A més,
el conjunt de l’espai públic inclou
diferents usos,
com la zona lúdica amb jocs
infantils, la part
de passeig i una
integració global amb
els carrers de
l’entorn. •••

L’estàtua restaurada s’ha col·locat en un lloc destacat de la plaça. © Paeria

Nova gespa artificial al camp de la Bordeta
• En els darrers anys s’ha renovat la superfície de nou terrenys de futbol municipals a la ciutat

E

millora d’aquest equipament esportiu, que
fins ara era de terra. D’aquesta manera, tots
els camps de futbol municipals del barri de
la Bordeta seran de gespa.

l camp de futbol municipal de la Unió
Esportiva Bordeta ha estrenat la nova
gespa artificial d’última generació,
una millora que s’afegeix a la nova herba
que ha inaugurat recentment el Club de
Futbol AEM del barri del Secà de Sant Pere.
A més, la gespa artificial que s’ha tret
d’ambdós terrenys de joc es reutilitzarà i es
col·locarà en el camp de terra de la Bordeta,
una actuació que suposarà una considerable

Els futbolistes ja han estrenat la gespa. © S. C.

Cal destacar que, en els darrers anys, la
Paeria ha col·locat gespa artificial en nou
camps de futbol municipals a la ciutat.
El canvi d’herba s’anirà fent cíclicament
a mesura que l’herba artificial compleixi
uns 10 anys. •••
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Llicència d’obertura per a 80 establiments
• Des del 2011 s’ha tramitat el permís per a gairebé 1.300 negocis comercials i de serveis

Interior del nou Romeu Restaurant, al Centre Històric. © S. C.

L

’Ajuntament de Lleida, per
mitjà del departament de
Llicències i Activitats de la
Regidoria d’Urbanisme, ha tramitat la llicència d’obertura de
80 nous establiments comercials i de serveis en els primers
mesos de l’any 2015. La posada
en marxa de nous establiments
manté una tònica de creixement en relació amb els últims
anys, amb 325 llicències el 2014
davant de les 301 de l’any anterior i les 263 del 2012.
Des del 2011, s’ha tramitat
el permís per a 1.281 establiments de negocis i serveis. El
major nombre de tramitació de
noves obertures es correspon
a comerços, que han estat 537

(pastisseries, sabateries, botigues de roba, supermercats,
botigues de flors, etc.), seguit
de 419 llicències per a serveis
(perruqueries, centres d’estètica, copisteries, estudis fotogràfic, etc.).

Botiga de decoració Doctora Vintage. © Hermínia Sirvent

La majoria de les
tramitacions
corresponen a
comerços

ta de l’Ajuntament per donar
suport als emprenedors i les
emprenedores i afavorir el dinamisme del teixit comercial i
els serveis. •••

El sector de restauració –bars
i restaurants–, recreatiu –bars
musicals i discoteques– i hoteler ocupa una part significativa
de les noves obertures, amb
118 llicències, i en els darrers
quatre anys s’han obert també
121 tallers industrials i magatzems.
Aquesta evolució posa de
manifest el dinamisme econòmic de la ciutat i la ferma apos-

Les Coques de Cavallers, nou establiment al carrer homònim. © S.C.

Comerç

Subvencions per als nous comerços
• Destinades a la promoció i a la dinamització comercial i la cooperació amb entitats corporatives

L

Ajuts per implantar nous comerços al Centre Històric. © S. C.
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a Paeria ha concedit noves subvencions de la
Regidoria de Promoció
Econòmica i Industrial, Comerç,
Mercats i Consum. Les línies
subvencionadores del Pla Estratègic de l’Ajuntament de Lleida
s’han destinat a la promoció i la
dinamització comercial, per a la
cooperació amb entitats corporatives dels àmbits de comerç i

per a la promoció i dinamització comercial dels mercats de
la ciutat.
També s’han concedit els
ajuts per obrir comerços al Centre Històric, que permeten les
subvencions a una part de la
renda del lloguer, de manera
que el propietari rebrà 4 €/m2
del preu del lloguer del local. •••
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