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El cementiri amplia el nombre de nínxols
•Construcció de 217 sepultures noves en el Departament Ecumènic
L’Ajuntament de Lleida ha recuperat enguany 913 nínxols del Departament de
Santa Cecília del Cementiri Municipal, un
dels més antics, que tornen a passar a ser
de titularitat municipal. En aquests moments s’estan construint 217 tombes noves
en el Departament Ecumènic i pròximament es durà a terme el bastiment de 20
nous nínxols capella.
Amb aquestes actuacions es fa un salt
qualitatiu important i l’espai disponible
del Cementiri Municipal de Lleida queda
garantit per 30 anys aproximadament, una
xifra que s’ha incrementat sensiblement
amb aquesta recuperació d’antics sepulcres i la construcció de nous.
Enguany també s’ha dut a terme la reforma de l’arc que va des del Departament
de Sant Anastasi a Santa Cecília i la millora
dels serveis higiènics de la capella. PròxiAlcalde, regidors i tècnics visiten el cementiri. © Paeria
mament s’enderrocarà una paret del
leu d’Enric Nuet.
Santa Cecília, que actualment
Departament Verge de Montserestà a impremta. També s’enrat per obrir un pas entre el
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artístic de propietat
708 (66,48%) han estat inhumacions i 357
històric i artístic que són
artístic i cultural vinculat a
municipal
(33,5%), incineracions. Les incineracions
de propietat municipal. En
l’activitat funerària, aviat es
continuen la tendència creixent dels daraquest sentit, pròximament
presentarà un catàleg de panrers anys i han passat del 31% l’any 2014 al
s’iniciarà la rehabilitació del mausoteons i tombes del Departament de
33,5% d’enguany. El 23,44% dels enterraments (166) s’han fet en nínxols nous mentre que la resta, el 76,55% (542), han tingut
lloc en tombes ja utilitzades anteriorment.
Pel que fa als títols funeraris, enguany
se n’han expedit 448. D’aquests, 194 són
de dret funerari per a nínxols i columbaris
nous, 1 ha passat de lloguer a cessió, 245
s’han actualitzat i 8 s’han subscrit com a
lloguer.
Homenatge a Enric Pubill “Lo Parrano”
Durant la visita institucional al cementiri
amb motiu de la festivitat de Tots Sants, que
va presidir l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, es
va destacar enguany la figura d’Enric Pubill,
conegut com “Lo Parrano”, artista polifacètic
lleidatà. Durant el decurs de l’homenatge,
que va comptar amb la presència de la família de l’artista, es va fer una ofrena floral. •••
El cementiri disposa de panteons i mausoleus de gran valor artístic. © Paeria
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