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La recuperació del Call Jueu, a final d’any
• L’actuació forma part de l’estratègia del Pla de Foment Territorial del Turisme del Centre Històric
Les obres per a la recuperació de l’antic Call
Jueu, situat al Centre Històric de Lleida, es
preveu que finalitzin a final d’any. L’actuació, que ocupa una superfície de 5.000
metres quadrats, forma part de l’estratègia
definida en el Pla de Foment Territorial del
Turisme del Centre Històric de Lleida, que
té per objectiu reforçar i revaloritzar el conjunt històric de la ciutat.
El paer en cap, Àngel Ros, ha destacat
que “les obres de recuperació de l’antiga
cuirassa jueva aportaran valor històric i
patrimonial però també teixiran i connectaran el conjunt de la zona del Centre Històric”. Així, al Call Jueu s’hi podrà accedir
des de sis entrades diferents, que són els
carrers Sant Cristòfol, Dolors, Companyia,
Maranyosa, Major per mitjà de la Costa del
Jan i des de la zona de l’antic Seminari.
Vials i passarel·les
Ara s’actua en la consolidació dels terrenys amb l’objectiu de donar forma als
vials i les passarel·les que s’instal·laran i als
jardins previstos a l’actuació. El revifament
de l’antic Call Jueu preveu un sistema molt
elegant de voladissos i passeres que permetran donar una visió de conjunt a tot
l’entorn i, alhora, la ciutat guanyarà un espai molt permeable de gaudi col·lectiu i de
memòria històrica.
El gruix dels treballs per implementar les
instal·lacions generals bàsiques, que s’han
soterrat, ja han finalitzat. Ja s’han iniciat els
moviments de terres per a la configuració
de la topografia definitiva per una seqüèn-

L’actuació permetrà la revitalització turística del Centre Històric. © H. Sirvent

cia de plataformes que interpreten un territori suport de les diferents trames urbanes
al llarg de la història. Aquestes infraestructures es basteixen a partir d’unes contencions que salven els diferents desnivells,
formades a base de taulons de fusta.

Un cop fet el substrat topogràfic s’iniciarà
l’execució del sistema de recorreguts per a
vianants, que resoldran la connectivitat de
l’àrea amb el Centre Històric, alhora que articularan el discurs arqueològic i paisatgístic d’interpretació de les condicions del lloc
i de la seva memòria històrica.
Aquests recorreguts es formalitzaran a
partir d’unes passeres recolzades sobre la topografia, construïdes amb materials lleugers.
El recobrament del Call Jueu vol posar
en valor l’entorn de la cuirassa pel seu contingut històric, constructiu i arqueològic i
afavorir i potenciar l’activitat turística del
Centre Històric i de la ciutat en general. •••

El projecte de recuperació ocupa una superfície de 5.000 metres quadrats. © H. S.
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Promoció dels hàbits sostenibles i saludables
• Amb la celebració del Dia sense Cotxes, les Supercurses familiars, la prova escolar de mobilitat i la Pedalada
agents a participar en la revisió del Pla de
Mobilitat Urbana (2011-2017). També es va
celebrar la jornada “Oportunitats de
la mobilitat elèctrica per al transMés de
port, la distribució de mercaderies i els serveis urbans”, dirigi40 entitats
da a les empreses.
participen en la

revisió del Pla de
Mobilitat Urbana
2011-2017
Els adults i els infants van travessar la línia d’arribada agafats de la mà a les Supercurses. © Paeria

Lleida s’ha adherit per setzena vegada consecutiva a la celebració de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, que ha dut
per lema “Mobilitat intel·ligent. Economia
potent”, per tal de visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, la seguretat
i el confort dels vianants, la millora de la
qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.
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Entre les activitats organitzades destaca
el Dia sense Cotxes, amb els escolars dels
centres de Cappont Frederic Godàs, Camps
Elisis i Francesco Tonucci, i les primeres
“Supercurses by The Family Run”, les proves
familiars i solidàries de mobilitat a la Mitjana, que van aplegar més de 1.500 persones
i van incloure diferents tallers i activitats.
A més, es va convidar més de 40 entitats i

Els darrers actes van ser
una cursa escolar de mobilitat,
amb la participació de prop de
150 alumnes i professors dels instituts Torre Vicens, Castell dels Templers,
Maria Rúbies i Josep Lladonosa, i la 10a edició de la Pedalada de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, amb unes 500
persones, amb sortida i arribada a la Mitjana i un recorregut circular d’uns 8 km. •••
Més informació:
Regidoria de Medi
Ambient i Horta
Tel. 973 70 04 55

