
La 1a tinent d’alcalde, Marta Camps, acompanyada del 2n tinent d’alcalde, Josep Presseguer, 
ha presidit el lliurament dels premis del concurs de balcons del Centre Històric que s’ha 
realitzat en el marc del Pla de Barris. Al concurs, que tenia 4 categories (millor balcó, millor 
comunitat de veïns, millor entitat i millor comerç), s’hi van presentar 35 inscripcions.

El jurat, format per Camil·la Minguell, com a representant de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Lleida; Manel Pelay, com a representant de l’Associació de Veïns i amics de 
l’Ereta; Cristina Armengol, com a representant de l’Associació de veïns i comerciants del 
Centre Històric; i Míriam Villòria, com a secretària i representant del Pla de barris, han decidit 
que els guanyadors dels premis siguin: 

 

 

del Centre Històric: Càndida Farran Premi al millor balcó decorat

 

veïns decorada del Centre: queda  Premi a la millor comunitat de
desert

 

decorada del Centre Històric: Cáritas  Premi a la millor entitat
Diocesana

 

del Centre Històric: Abacus SCCL Premi al millor comerç decorat
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Es van presentar un total de 35 inscripcions i s’ha n premiat els guarniments del millor balcó, la mill or entitat i el 
millor comerç

PLA DE BARRIS DEL CENTRE HISTÒRIC

 
Els tinents d'alcalde, Marta Camps i 

Josep Presseguer, amb els 
guanyadors dels premis del concurs  

  
©Ajuntament de Lleida  

 
Fotografia amb més resolució (1,1 

MB)  
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Per participar al concurs s’havien de guarnir balcons i/o finestres i/o façanes amb plantes, flors, 
elements decoratius, elements artístics, entre altres i mantenir-lo així durant tot el període del 
concurs, del 2 al 23 de maig de 2012 (ambdós inclosos)

Les bases del concurs consistien, bàsicament, en què els i les participants havien de residir a 
l’àmbit del Pla de barris del Centre Històric, ser majors d’edat, inscriure’s de manera individual 
o per comunitat, els balcons i finestres havien de ser visibles des de la via pública, el guarnit 
no podia fer menció de productes ni de marques comercials, ni paraules que faltin al respecte, 
entre altres.
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