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Trasllat de la Fira de Lleida i ampliació dels Camps Elisis
• L’espai firal anirà a la zona de l’antiga hípica i al terreny que queda entre el canal de Seròs, el pont de Pardinyes i la via ferroviària

L

a Comissió Territorial d’Urbanisme ha
donat el vistiplau al model plantejat
pel nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Lleida i n’ha destacat les seves característiques innovadores.
Dins del pla s’estableix la futura ordenació
del sector actual de Fira de Lleida, que viurà una transformació important a llarg termini, el trasllat del recinte firal i l’ampliació
del parc dels Camps Elisis.
La comissió va avalar la proposta del
POUM de traslladar la Fira de Lleida a un
espai d’unes 12,5 hectàrees (ara el recinte firal ocupa 5,7 hectàrees), que inclourà
l’antiga hípica –que ara s’està arranjant per
fer-hi un nou espai polivalent– i l’espai que
queda entre el canal de Seròs, el pont de
Pardinyes i la via ferroviària.

Vista aèria del recinte firal lleidatà i de la zona de Torre Salses. © Santi Iglesias

model. Van afirmar que el POUM de Lleida
lidera un procés de canvi en la concepció
urbanística del país. És un document de
referència per les seves propostes absolutament innovadores”.

“Ens permetrà desenvolupar un nou model de Fira més modern, més avançat, més
preparat i que reforça també la capitalitat de Lleida com a centre
La Comissió
Entre les principals caracde negocis. Plantegem una
Territorial
terístiques d’aquest nou
operació que sigui sostenid’Urbanisme dóna
mapa urbanístic s’hi troben
ble econòmicament i que
el vistiplau al nou Pla
l’aposta per la contenció
ens consolidi de facto com
d’Ordenació Urbanística del creixement urbanístic;
la segona ciutat firal de CaMunicipal de Lleida
la designació de sòl urbanittalunya”, va afirmar l’alcalde
zable no delimitat com a gran
de Lleida, Fèlix Larrosa.
reserva per al creixement demogràfic futur de la ciutat vinculant el
La proposta inclou refer l’estrucseu desenvolupament a la inversió en la
tura firal, de manera que es destinarà el
regeneració del Centre Històric; la renovaterreny on ara hi ha els pavellons, que
té una superfície total de 57.000 m², a la
construcció d’un màxim de 371 habitatges
nous que tancaran aquest sector del barri
de Cappont.

ció del teixit urbà de l’Eixample de la ciutat
per guanyar qualitat urbana; les previsions
d’habitatge social, i les dotacions de zones
verdes i equipaments.
També inclou la definició de l’Horta com
a espai singular a consolidar per potenciar
l’activitat agrària; la posada en marxa de
nous sectors econòmics com el de Torreblanca-Quatre Pilans amb una aposta especial per la logística, i l’impuls al patrimoni
amb el Pla especial del riu Segre i el Pla especial del Turó de la Seu Vella.
Lleida d’aquí a 15 o 20 anys
“És un POUM que permetrà situar Lleida d’aquí a 15 o 20 anys com una ciutat

Propostes innovadores
Respecte al vistiplau al nou POUM, el
paer en cap va dir que “la comissió avala
els grans temes plantejats, ens compra el

El nou POUM es caracteritza per l’aposta per la contenció del creixement urbanístic. © H. S.
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La Lleida del futur

Aquesta actuació, prevista en un horitzó
de 15 a 20 anys, es complementarà amb
una nova ampliació dels Camps Elisis des
de l’escultura del tractor de ferro fins a
l’avinguda de Victoriano Muñoz que, juntament amb una nova gran franja verda
prevista al carrer Santa Cecília, farà que les
zones verdes en aquest sector arribin al
47%, molt per sobre de l’habitual i del que
fixa la llei.
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El POUM inclou l’impuls al patrimoni amb el Pla especial del Turó de la Seu Vella. © Consorci Turó Seu Vella

d’oportunitats, amb dinamisme comercial,
capitalitat cultural i lideratge socioeconòmic. Una Lleida més capital i central per les
seves infraestructures de comunicacions
que aposta per valors de gènere i ambientals”, va destacar el paer en cap.

La Lleida del futur

La Comissió d’Urbanisme ha plantejat
algunes consideracions de caràcter tècnic
que no qüestionen el model proposat i que
ara s’analitzaran per valorar la seva inclusió
en el document que es portarà a l’aprovació del ple. Entre d’altres, fan referència a la
regulació de les urbanitzacions amb dèficits a l’Horta i als mecanismes de gestió per

4

vincular la inversió al Centre Històric amb
el desenvolupament de nous sectors urbanitzables a la perifèria, una possibilitat que
també es planteja ampliar a la Mariola.
Pel que fa als terminis d’aprovació provisional del POUM al ple municipal, l’alcalde
de Lleida ha iniciat una ronda de contactes amb els portaveus dels grups municipals per tractar sobre aquesta qüestió. Ara
s’hauran de fer les modificacions que es
considerin oportunes per incorporar les
observacions de la comissió i quan estigui
llest el document s’establirà el calendari per
a la seva aprovació provisional.

La Meta i els Docs seran municipals
L’alcalde també va voler deixar clar la
situació de la Farinera La Meta. “A l’estació
s’ha fet una revisió del Pla de Millora Urbana vigent, que ara s’està negociant amb el
Govern espanyol, i que abasta també l’àrea
dels Docs i La Meta. Tenim una opció de
compra documentada i pactada amb la
titularitat que es va aturar de forma acordada, en l’espera que s’adopti el nou Pla de
Millora Urbana de l’Estació, per una qüestió
de lleialtat entre les parts”, va declarar. El
Pla definirà els aprofitaments previstos en
tot aquest sector. “La vocació absoluta que
tenim és que La Meta i els Docs han de ser
municipals per dinamitzar tot aquell sector
de Príncep de Viana. La voluntat és la mateixa”, va concloure el paer en cap. •••

Més informació:
Urbanisme
Tel. 973 70 03 09
http://poumlleida.paeria.cat/
Vídeos:

L’Horta, un espai singular a consolidar per potenciar l’activitat agrària. © Paeria
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Remodelació integral de la plaça Ramon Berenguer IV
• Les obres han permès retallar l’illa central i eixamplar el carrer Príncep de Viana, que passa a tenir dos carrils de circulació per sentit

L

es obres de remodelació que s’han
dut a terme a la plaça Ramon Berenguer IV, just davant l’estació de
RENFE Lleida-Pirineus, han permès eixamplar el carrer Príncep de Viana en aquest
punt. També es reorganitza el trànsit rodat
a la zona, fet que comportarà una millor circulació a la rambla de Ferran.
L’actuació urbanística va lligada a la millora del carrer Anselm Clavé, on ben aviat
s’eixamplaran les voreres i es reduirà a un
els carrils de circulació, i amb la remodelació integral de la mateixa plaça Ramon Berenguer IV, que més endavant passarà a ser
un espai més verd i pensat per a l’ús dels
vianants.

El carrer Príncep de Viana ha guanyat un carril de circulació. © Serveis de Comunicació Lleida

en un dels parterres de gespa que hi ha a
la plaça de davant de l’estació. Els treballs
també han inclòs el desplaçament de diferents elements que es trobaven dins
de l’illa central i la millora dels
serveis (la xarxa de reg, els seFinalitzen les obres
màfors, les canalitzacions de
de remodelació del
gas, les esteses elèctriques,
barri de Noguerola,
l’enllumenat, el telèfon,
entre la rambla de
etc.).

Amb la finalització de
l’obra, es modifica també
la senyalització horitzontal
Ferran i l’avinguda
a la zona situada entre Sant
del Segre
Obres de Noguerola
Ruf i l’equipament ferroviari,
Amb la plantació de 127 arque fins ara tenia tres carrils de
bres i unes 900 unitats de plantes
circulació en direcció a Prat de la
i arbustives van finalitzar les obres de reRiba i només un cap a l’estació.
modelació del barri de Noguerola, entre la
rambla de Ferran i l’avinguda del Segre. Els
Per fer aquests canvis ha estat necessari
treballs han permès millorar el claveguetrasplantar dos grans castanyers d’índies

?

ENVIA LA TEVA PREGUNTA A:
lapaeriarespon@paeria.cat

L’actuació ha millorat la distribució dels
espais i la gestió de la mobilitat prioritzant
els vianants, amb voreres de més de tres
metres d’ample –que són al mateix nivell
que la calçada–, renovant els paviments
i serveis i ordenant els espais lliures resultants en forma de placetes amb nova jardineria i vegetació. En concret, s’ha actuat
en els carrers Alcalde Fuster, plaça Pare
Sanahuja, Maria Sauret, passatge Santa Isabel, carrer del Riu, passatge Miquel Fargas,
carrer del General Brito i Ramon Castejón.
També s’ha posat fi als vessaments d’aigües
residuals al riu Noguerola. •••

RESPOSTA

M’agradaria saber si és previst que Pardinyes
tingui una ludoteca. Balàfia, el Secà i Pardinyes
comparteixen ludoteca municipal, la segona
més petita de la ciutat, i, com a usuària de l’espai, crec que queda petita. Les ludoteques són
una gran eina perquè els infants puguin jugar
en companyia de les famílies, sobretot a l’hivern, quan els nens no poden jugar fora.
Jessica Murillo

?
?

L’Ajuntament
respon

ram, el subministrament d’aigua potable i
la reurbanització, amb l’increment de zones
verdes i jardineria.

?

L’Ajuntament de Lleida té una xarxa de cinc
ludoteques que donen servei al conjunt
de la ciutat. Aquests espais tenen una gran
acollida per part de tots els usuaris i les
usuàries, que creixen any rere any. Actualment, les àrees de població que cobreixen
les ludoteques superen els límits dels barris. Li agraïm la seva petició i ho tindrem en
consideració.

?

A Ramon Berenguer IV s’ha retallat l’illa
central per guanyar un carril de circulació a
Príncep de Viana, que passa a tenir-ne quatre, dos per sentit, en el tram entre Prat de
la Riba i l’estació. Això ha permès reordenar
el trànsit i facilitar la circulació de vehicles
que poden anar del carrer Príncep de
Viana fins al pont sense necessitat de fer la volta a la plaça.

?

L'extensió màxima de la pregunta ha de ser de 150 caràcters
(Si el text excedeix dels caràcters fixats, se’n publicarà una versió reduïda)
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El Secà de Sant Pere tindrà dos miradors “verds” a la ciutat de Lleida
• Cadascuna de les talaies es dividirà en dues àrees diferenciades, una d’arbrada i una altra on hi haurà espais de lleure i descans
Amb aquestes obres, que es preveu que
estiguin enllestides a la primavera, es generarà un espai de confort i d’arbrat que
proporcionarà una ombra molt necessària,
sobretot a l’estiu. L’adequació dels
miradors del Secà s’inscriuen en
Aquesta
la línia que assenyala la nova
actuació
Ordenança del Paisatge de
paisatgística i
Lleida, que, entre d’altres
ambiental va guanyar
punts, posa l’accent en l’hala darrera edició
bilitació
de més zones verdels pressupostos
des
a
Lleida.
participatius al

barri

Visita del paer en cap a un dels dos miradors del Secà de Sant Pere. © Santi Iglesias

L

’Ajuntament de Lleida adequarà amb
una actuació paisatgística i ambiental
els dos miradors de la ciutat situats al
barri del Secà de Sant Pere, als carrers Marimunt i dels Germans Queralt. S’hi plantaran
43 unitats d’arbrat de diferents espècies
(lledoners, acàcies i pistatxers xinesos) i el
barri guanyarà una nova façana verda, ja
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que els talussos dels dos punts d’observació també tindran vegetació. El projecte
que es durà a terme millora l’accessibilitat
de les talaies. Cadascun dels miradors es
dividirà en dues àrees diferenciades, una
d’arbrada i una altra on hi haurà espais de
lleure i descans. També s’hi podran dur a
terme activitats educatives.

L’actuació, que té un pressupost de 48.394 euros, va guanyar
la darrera edició dels pressupostos participatius al barri del Secà de Sant Pere per tal
que els ciutadans i les ciutadanes decideixin les inversions que volen a la ciutat. •••

Vídeo
Urbanisme
Tel. 973 70 03 09
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Carrers per a Miquel Costa, l’Orfeó i Maria Tersa
• Davant de l’IMO, a la falda del Turó de la Seu Vella i a la urbanització de la Cerdera

Associació de Lleida per a la
UNESCO difon els ideals de
l’entitat internacional

L’Associació de Lleida per a la Unesco
(ALLU) és una entitat formada per persones que comparteixen els mateixos
interessos i que té com a objectiu fer
conèixer els ideals i els programes de
la UNESCO en matèria d’educació, ciència, cultura i comunicació, com també
promoure activitats relacionades amb
aquests ideals i amb les campanyes
que porta a terme l’organització.
Entre les finalitats de l’entitat destaquen, entre d’altres, la defensa i la
promoció de la cultura catalana, la promoció de la cultura de la pau, del diàleg
intereligiós, del diàleg intercultural i la
cooperació internacional.
ALLU també treballa en la prevenció
i la resolució de conflictes; la defensa
i la promoció dels drets humans, com
també dels drets dels pobles; la promoció de l’educació i el desenvolupament
cultural; el foment de les relacions entre ciència i societat, i la defensa del
patrimoni natural i cultural (material i
immaterial) de la humanitat.
VINT-I-SIS ANYS TREBALLANT A LLEIDA

L’origen de l’entitat se situa el 2003,
quan es va crear el primer grup a Lleida adherit a l’Associació UNESCO per al
Diàleg Intereligiós. Com a resultat de la
voluntat d’una dotzena de persones de
diferents religions i pensaments espirituals, es transforma l’any 2015 en l’Associació d’Amics de la Unesco a Lleida.
L’entitat treballa a través de comissions (diàleg intereligiós, diàleg intercultural, educació, patrimoni cultural, drets
humans, salut, medi ambient, dones,
etc.). Entre altres accions, ALLU ha col·
laborat en la candidatura del Turó de la
Seu Vella a Patrimoni de la UNESCO.
Associació de Lleida per a la Unesco:
Tel. 610 57 30 26
https://www.facebook.com/unescolleida

Actuació dels quartets de corda i de clarinets de l’Orfeó durant l’estrena del carrer. © S. Iglesias

L

leida ha dedicat a l’activista social Miquel Costa la plaça situada entre els
carrers Ramon Argilés i Anselm Charles, davant l’Institut Municipal d’Ocupació.
Miquel Costa i Ortega va ser durant 10 anys
president de l’Associació de Veïns de Pardinyes (Orvepard), regidor de l’Ajuntament
de Lleida, amb Ernest Corbella com a alcalde, i premi Baula l’any 2010 per la seva
lluita en pro del bé comú i el seu èmfasi en
la millora social de la ciutat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida i
l’Orfeó Lleidatà van descobrir la placa que
dóna el nom d’aquesta entitat coral al carrer situat al costat de la seva seu, a la falda
del Turó de la Seu Vella, al Centre Històric –
antigament es deia Darrere de Sant Martí–.
A més, el carrer travesser al vial de Mahalta,
situat a la zona de la Cerdera, ha rebut el
nom de Maria Tersa, en homenatge a la primera dona lleidatana locutora de ràdio (va
entrar a treballar a Ràdio Lleida el 1934). •••

Arranjament del pàrquing del vial riu Ebre
• Entre l’escola Frederic Godàs i el camp de futbol de l’Atlètic Segre

E

ls veïns i les veïnes del barri de Cappont ja han pogut estrenar la remodelació del pàrquing situat al carrer
riu Ebre, entre l’escola Frederic Godàs i el
camp de futbol de l’Atlètic Segre. Les obres
d’arranjament de l’aparcament públic han
anat a càrrec de l’empresa Biosca SL, adjudicatària del contracte del Pla de Manteniment, Conservació i Millora de Voreres i de
la Brigada d’Acció Immediata.

L’actuació urbanística en aquest pàrquing dissuasiu ha consistit a aportar terres
per cobrir els sots i per donar pendents, a fi
i efecte de facilitar el desguàs de les aigües
pluvials. Com a capa d’acabat s’ha col·locat
el fresat d’aglomerat.
Amb aquesta intervenció, es millora la
seguretat i el confort d’una zona molt utilitzada pels veïns i les veïnes i també per les
persones que es desplacen amb cotxe al
centre de Lleida des de fora de la ciutat per
treballar o fer les compres a l’Eix Comercial
i els voltants.

El pàrquing ja remodelat. © S. Comunicació

D’altra banda, la Paeria convertirà tres
solars sense ús del barri de Balàfia en aparcaments gratuïts i dissuasius. Es tracta del
projecte de pressupostos participatius que
va ser escollit en aquest barri l’any passat
i en total es preveu la creació de 85 noves
places de pàrquing, per tal de millorar la
mobilitat a la zona. •••
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