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Lleida inaugura la nova plaça Pau Casals

U

n concert de música clàssica i popular catalana i la descoberta de
la placa van servir per inaugurar
oficialment la nova plaça Pau Casals, que
disposa de 3.400 m2 d’espai per a vianants.
A més, hi ha una zona de jocs infantils, que
incorpora un gran vaixell pesquer per recordar els orígens mediterranis de l’il·lustre
violoncel·lista.
“Pau Casals passa a ser una plaça totalment integrada a la ciutat que guanya espai per a vianants”, va explicar l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros. A més, el paer en cap va
destacar que “el conjunt de la plaça inclou
diferents usos com la zona lúdica
amb jocs infantils, la part de passeig i una integració global
amb els carrers de l’entorn”.
Gran zona de
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plaça ha guanyat terreny
jocs infantils i més cap al carrer Balmes eliminant un carril lateral de
Les obres han consistit
arbres i plantes
trànsit. Pel que fa a l’enjaren l’ordenació dels espais i
arbustives
dinament, s’ha optat per
els paviments de la plaça i
preservar els grans arbres
l’enderroc del mur perimetral
que hi havia i se n’han plantat
que envoltava aquest espai. La

nou més, prop de 3.000 plantes arbustives i diversos rosers blancs. L’actuació
també ha inclòs la restauració de l’escultura de Pau Casals, que s’ha col·locat en
un punt de la plaça més proper a la Creu
dels Tres Tombs i sobre un paviment de
diferent color. •••
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Els drones, protagonistes a Sant Miquel

E

ls drones tindran un espai propi a la
Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofuit,
salons que tindran lloc del 24 al 27 de
setembre a Lleida. El saló aplegarà concretament una zona d’exposició, un espai de
vols i unes jornades centrades els drones. A
més de les interessants jornades tècniques,
el visitant trobarà enguany una fira plena
d’atractius i novetats, amb una gran oferta
de maquinària agrícola i pesant i d’empreses

proveïdores de la indústria fructícola, a més
d’una àmplia zona d’automoció i l’espai
dedicat als productes alimentaris de proximitat. •••
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Estrena de Sant Antoni Maria Claret

L
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’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la subdelegada del Govern central, Inma
Manso, van presidir la inauguració de
les obres de remodelació de la plaça de Sant
Antoni Maria Claret, al carrer la Palma, al bell
mig del Centre Històric. El Govern de l’Estat
ha executat aquesta actuació, que ha consistit en la reurbanització de la coberta de la
construcció de l’aparcament soterrat annex
al Parador transformant-lo en una plaça, on

s’han plantat 19 arbres de diferents tipus i
s’ha instal·lat una àrea de joc de 90 m2.
El paer en cap, Àngel Ros, ha destacat que la
posada en marxa de l’equipament “és la millora mostra que el Parador de Turisme tira
endavant i un exemple de la col·laboració
entre administracions”, donat que l’obra és
fruit de la cessió per part de la Paeria del
subsòl destinat a aparcament del parador. •••
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