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Comerç

Neix l’Associació de Comerciants de Democràcia i Remolins
• Per dinamitzar i revitalitzar una zona que és la porta d’entrada al centre de la ciutat des de l’estació
Els comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins s’han unit i han
creat una nova associació amb la finalitat
de dinamitzar i revitalitzar el barri, que és la
porta d’entrada al centre de la ciutat des de
l’estació de ferrocarrils de Lleida-Pirineus.

Amb motiu de la presentació de la nova
associació de comerciants, es van dur a terme una sèrie d’activitats d’animació i jocs
dedicats als més menuts en diferents indrets dels dos carrers. amb un notable èxit
de participació.

La junta de l’associació, que presideix Òscar Pifarré, neix per canalitzar les inquietuds
del col·lectiu dels empresaris del sector del
comerç. D’entrada, el tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat i del Comerç,
Rafael Peris, els va informar que la Paeria té
habilitades línies de suport al comerç, que

Entitat de botiguers als Magraners
D’altra banda, s’ha creat l’Associació de
Comerciants dels Magraners, que presideix
Loli Garzón. L’entitat té 27 establiments
adherits i es donarà a conèixer al mes de
setembre amb una festa, amb la implicació
de tot el barri. •••

Festa d’inauguració de l’entitat. © Paeria

estan a la seva disposició, però que també
s’atendran les propostes que plantegin per
tal d’estudiar-les i donar-los sortida.

Reforma del claustre de la Seu Vella

Urbanisme

• Obres d’enjardinament del claustre, amb la col·locació de plantes aromàtiques i arbustiva mediterrània
Les obres d’enjardinament del claustre de
la Seu Vella de Lleida ja han finalitzat. Els
treballs de millora i de manteniment han
consistit en l’eliminació de les humitats que
hi havia per tal d’aconseguir, d’aquesta manera, regenerar la conservació del conjunt
monumental. Així, s’ha substituït el sistema
antic de reg per un altre més eficient gota
a gota.
La gespa que hi havia s’ha canviat per
plantes més respectuoses amb el patrimoni com aromàtiques i arbustiva mediter-

rània, unes espècies que requereixen una
quantitat d’aigua mínima i que destaquen
pels seus colors i les seves olors.
L’Institut Municipal d’Ocupació ha col·
laborat en la selecció de les plantes.
D’altra banda, el Consell General del
Consorci del Turó de la Seu Vella va acordar
iniciar la restauració de la Porta dels Apòstols la primavera de l’any 2017, seguint les
recomanacions dels tècnics. Aquest serà
un nou pas important en el camí cap a la

Vista parcial de la nova zona enjardinada. © S.C.

declaració del conjunt monumental com
a Patrimoni Cultural de la Humanitat de la
UNESCO. •••

Cultura

Els curtmetratges premiats a l’Animac opten als Premis Goya
• Els documentals i els films d’animació distingits a la mostra lleidatana, que tindrà lloc del 2 al 5 de març
guin optar als Premis Goya 2017 en l’apartat de millor curtmetratge.

Públic infantil a l’Animac del 2016. © Paeria

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques ha triat Animac, la Mostra
Internacional de Cinema d’Animació de
Lleida, per formar part dels requisits que
hauran de complir els candidats que vul-

Una de les novetats dels Premis Goya
2017 és la condició que els curtmetratges
documentals i d’animació hauran d’haver
estat premiats per almenys un festival de
la llista de mostres i concursos assenyalats
per l’Acadèmia, com també ser seleccionats en Secció Oficial per almenys tres
d’ells. En aquesta relació hi figura Animac,
que se celebrarà a la ciutat de Lleida del 2
al 5 de març de 2017. Animac és un dels 33
festivals i mostres d’animació que exerceixen com a filtre qualificador dels treballs
que es vulguin presentar a la convocatòria

Millor curtmetratge d’animació, tant per
haver estat seleccionat en la Secció Oficial
(Curts 1, Curts 2, Curts 3 i Curts 4) com per
haver guanyat el Premi del Públic, escollit
a votació popular durant el certamen. El
fet d’haver estat seleccionat per almenys
un festival internacional que no se celebri
a l’Estat espanyol també autoritza la inscripció en aquest apartat. •••

Més informació:
Animac
Tel. 973 700 325
http://cultura.paeria.cat/
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