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El Centre Historie

camina cap al futur

IMATGE AÉRIA DE LA PLA¡;:A CERVANTES, LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA OUAL JA S'ESTAN ACABANT . © HERMíNIA SIRVENT

L'Ajuntament de L1eida desenvolupa en els darrers anys un ampli ventall d'aetuacions destinades
a transformar urbanístieament i socialment el Centre Historie de L1eida. L'objeetiu és assolir una
renovació integral de la zona, urbanitzant espais, substituint edifieis degradats per altres de nous,
ereant serveis i equipaments i, en definitiva, millorant la imatge i la qualitat de vida del barrio

Un deis principals instruments per por
tar a terme la dignificació i la millora
del barri és el Pla de Barris del Centre

Historic, les obres del qual es traben
al 70% d'execució Considerant que el
pressupost del pla és de prop de 17
milions d'euros, les obres que en
aquests moments estan acabades o
en fase d'execució avan¡;:ada compor
ten una inversió d'U,2 milions. El fi-

nan<;:ament de les obres del Pla de Bar
ris és assumit a parts iguals entre la
Generalitat i l'Ajuntament.

Places i espais públics nous
El Centre Historic ha vist néixer en els

darrers anys una gran quantitat de
places naves o totalment renovades
destinades a esponjar la trama urbana
del barri i habilitar zones de Ileure i

descans per als ve·fns.Aquestes obres
han estat aprofitades per millorar els
serveis, I'enllumenat, el mobiliari urba
i la zona verda (gespa i/o arbrat]. En
aquests moments, la Paeria ha acabat
o esta treballant en la remodelació de

15 carrers i 8 places al Centre Historic.

Les obres de la plac;:aCervantes, inicia
des amb I'enderroc del monolit fran-
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reculleida

Les obres del nou pare urbé, zona de
passeig i aparcament d'autobusos que
es construiré al vessant nord de la Seu

Vella, darrere del carrer Camp de Mart,
comprenen una superficie de 30.000
m2 i inclouen la construcció d'un pas-

nari, tornen a estar connectats amb
la reurbanització de la Costa del Jan.

En el marc d'aquestes obres, s'ha ha
bilitat un tram nou d'escales des del

carrer Major fins a la font del Gover
nador Aparici i s'ha preparat la instal·la
ció per poder ubicar en un futur un
ascensor públic que salvi el desnivell
existent de 16 m2. L'actuació s'ha com

pletat amb la rehabilitació de la font,
situada a la Costa del Jan.

. Gestor de vehicles tara d'ús E-688.99

. Servei de grua propi

Losobres delPlade Barris
del Centre Historie han
assolit el 70% d'exeeueió,
amb una inversió de més
d'onze milions d'euros

L'Eix Comercial i la part alta del Centre
Historie, a I'altura deis Blocs del Semi-

del Mercat del Pla, s'ha guanyat espai
al turó de la Seu Vella en eliminar els

murs de contenció, que s'han suavitzat
amb talussos amb vegetació. Les obres
també han permés recuperar la font
d'estil neocléssic, que data del 1789

Servei de recollida de vehic/es i tramitació de la baixa GRATU;'TS

Venda de recanvis
Codi de transportista de residus T822
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Els ve'ins del Centre Historie ja han
pogut estrenar la reurbanització de
les places de Sant L1orenc;: i de Sant
Josep, com també del seu entorn im
mediat (carrers del Bisbe, la Palma,
plat;:a l'Ensenyant;:a i l'Ereta).

Poligon Industr;al El Segre. Partida les Cana/s - 25191 - Lleida - Tel. 973200492 - Fax 973 204 512
web: htlp://www.pedros-sa.es - e-mail: pedros@pedros-sa.es

Horar; recanv;s: de dilluns a d;vendres de 09.00 h a 13.00 h ; de 15.30 h a 19.30 h ; d;ssabtes de 9.00 h a 13.00 h

Amb la reurbanització de la plac;:ade la
Font deis Tritons, situada al darrere

LA PLAl;A DE SANT LLDRENl; I LA RECUPERADA FDNT DELS TRITONS, DUES FITES MÉS EN LA RENDVACIÓ DEL CENTRE HISTÓRIC. © S T

quista, inclouen la reurbanització i
I'ampliació d'aquest espai públic, que
tenen un pressupost d'l,2 milions
d'euros i estaran enllestides aquesta
tardor. L'actuació abasta una superfi
cie de 6000 m2, destinada sobretot a
vianants i a zona verda, i preveu la su
presió de barreres arquitectoniques.
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RECREACIÓ DEL FUTUR PARADOR DEL ROSER I DE LA ZONA QUE L'ENVOLTA. el URBANISME

seig, un aparcament i el parc, com tam
bé la repoblació del talús davant de
l'Auditori amb un miler d'arbres. Les

obres tenen un pressupost de 2,3 mi
lions d'euros i finalitzaran el 2010. Entre

d'altres elements hi ha previstos un
petit estany, un parc infantil, una pista
de petanca amb un possible quiosc
bar, una pista esportiva i un mirador.

Carrers renovats per al barrí
En el mateix ambit urbanístic, la Paeria
du a terme I'eliminació de barreres

arquitectoniques i la pavimentació
d'una gran quantitat de vials deis barris,
com els carrers Peralta, Camp de Mart,
Canyeret, deis Dolors, Panera i Plateria.
Igualment, al Centre Historic s'executen
actualment treballs de reurbanització

deis carrers Ballester, Bisbe Torres,
Germanetes i Isabel 11. L'actuació per
metra convertir aquests carrers de la
zona en vies de transit limitat, amb una
velocitat limitada a 30 km/h, o en vies
per a vianants, com el carrer Ballester.
El projecte va a carrec del Fons
d'lnversió Local per a l'Ocupació impul
sat pel Govern Central.

La plac;;a deis Gramatics, els carrers
Parc, Universitat i Gramatics s'urba-

nitzaran amb plataforma única per li
mitar el pas de vehicles, com també el
carrer Sant Caries, que sera renovat
també amb plataforma única pero que
es mantindra com I'eix principal per
donar sortida al transit rodat de la

zona. Al barri ja s'han millorat els ca
rrers Gairoles, Mossen Amic, Clavell,

Múrcia, Cotxera, Travessera de Cotxe
ra, Sant Martí, Ronda de Sant Martí i
Veguer de Carcassona, i un tram del
carrer Cavallers.

Equipaments i serveis per a tothom
L'ambit deis equipaments, necessari
per impulsar la revitalització social del

farreconsulting. com
entra ja a la NOVA PÁGINA WEB

arrb la mes amplia oferta d 1f"'fT'obleSde tot ue¡da
a,....,bles ofertes d ultima hora

amb el cercador més facll i acc8SS1blede ,axarxa
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EL PROJECTE OE MILLORA OE L'ANTIC CONVENT OE SANTA CLARA I OEL SEU ENTORN, I LA RENOVAOA COSTA DEL JAN. © URBANISME / H. SIRVENT

a més de vials, espais per a usos co
mercials i terciaris. Sota la plataforma,
a més, es construira la nova Audiencia
de Lleida. La Paeria ha tretja a licitació
la redacció del projecte d'urbanització

plataforma del Seminari. L'enderroc
deis antics blocs del Seminari, ja exe
cutat, donara pas a una zona residen
cial i a la construcció de 104 habitatges
(deis quals un 60% de protecció oficial).

barri, és un deis que han registrat un
avenc;:més important en aquests anys.

Una de les actuacions urbanístiques
més emblematiques s'ha centrat en la
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EL PERFIL DE LA CIUTAT CANVIA: IMATGES D'ABANS 1DE DESPRÉS DE L'ENDERRDC DELS VELLS BLDCS DEL SEMINARI.ICJ HERMíNIA SIRVENT

La Paeria porta a terme diverses
obres per millorar i reurbanitzar 15
earrers i 8 plaees del Centre Historie

d'aquesta nova zona residencial i de
serveís. L'actuació té un cost d'uns 5,4
milions d'euros.

El futur Parador del Roser,
ubicat a I'antic convent

homonim, donara un fort
impuls economic a la zona,ja
que comportara la posada en
funcionament d'un equipa
ment turístic de primer ordre
al cor mate ix del Centre Historic. El

projecte compren la reforma i la reha
bilitació integral del Roser [església,
antiga biblioteca, vestíbul, escala prin
cipal i pati) i la creació d'un parquing
sota la superfície de la plac;;ade Sant
Antoni Maria Claret, per a ús propi del
complex. El Govern espanyolja ha apro
vat la licitació de les obres per un im
port de 19 milions d'euros i un termini
de realització de 30 mesos.

També el convent de Santa Clara i el

seu entorn estan registrant una millora

urbanística important. El projecte, les
obres del qual estan a punt de ser
adjudicades, preveu agenc;;ar I'edifici
per a equipaments culturals i lúdics, a

més de bastir un edifici de nova planta
adossat a I'antic convent, que albergara
la seu deis Castellers de L1eida. Les
obres milloraran també la viabilitat de

la zona, al hora que possibilitaran
I'obertura al públic deis jardins del
convent i la creació de més zona verda.

L'ordenació també preveu construir
uns 8 habitatges.

Més habitatges protegits
Un altre deis fronts oberts en I'esforc;;
per rehabilitar el Centre Historic és el
de la creació de nous habitatges de

protecció oficial [HPO), que donin res
posta a les necessitats d'habitatge del
barrio L'Ajuntament de L1eida,per milja
de l'Empresa Municipal d'Urbanisme,

dedica un esforc;; important a
la creació d'habitatge protegit.
En aquest sentit, I'EMU promou
directament més de 90 lIars

d'HPO al Centre Historic [vegeu
pagina 10)

Altres mesures

Cal dir també que la Paeria va portar
a terme I'any passat un total de 159
TEDI [inspeccions tecniques d'edificis),
amb 11expedients de ru'l·nai 146 ordres
d'execució en el marc de la campanya
d'inspeccions extraordinaries del Cen
tre Históric. Enguany la Paeria ha con
tinuat amb el pla ordinari d'inspeccions
i posteriorment ha incrementat aques
tes actuacions gracies a la renovació
del conveni amb el Departament de
Medi Ambient. Entre setembre i final

d'any és previst fer-ne 84 més.

Som el banc que més credits ICO
va gestionar el 2008.

Per alguna cosa deu ser.
Vine i deixa que t'assessorem.

T'ho facilitarem tot perque no pateixis per res.

B8VA Línía BBVA Ne ocis 902 22 44 64 - WW\\T.bbva.es adelante.
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especialment, tot i que no exclusiva
ment, dissenyat per als mésJoves, que
permetra la utilització polivalent du
rant tota la jornada de diferents pro

jectes i programes entre els quals cal
destacar: CiberCaixa, on els fills de
famílies amb dificultats per conciliar
la vida familiar i laboral seran els prin
cipals beneficiaris del programa, i la
Unitat d'Escolarització compartida del
Centre Historie (UEC). que gestiona
I'entitat Prosec, un espai educatiu per
facilitar als joves la seva incorporació

-
IMATGES DE LA FA¡;:ANA DE L'ESPAI GAIROLES I DE LA NOVA ESCOLA DE SELLES ARTS. © URBANISME / H. SIRv

blicitaria, illustració i els tallers mono
grafics de plastica, pintura a I'oli, es
cultura, gravat, serigrafia i ceramica.

La Paeria també esta finalitzant la

construcció de l'Espai Gairoles, un
pretaller per a joves al carrer
homonim, que es destinara preferent
ment a joves del barri, a fi que puguin
desenvolupar les seves capacitats i
potencialitats. El nou equipament, que
atendra 80 joves, és concebut com un
edifici comunitari al Centre Historie

Al Centre Historie hi tenen la seu les

regidories de Joventut (carrer La Pal
ma, 6-10). Polítiques d'lgualtat (Casal
de la Dona, pla¡;:a Fanalets de Sant
Jaume). Participació Ciutadana (carrer
Tallada, 32). Medi Ambient i Horta (ca
rrer Tallada, 32) i Drets Civils, Immigra
ció i Cooperació (pla¡;:a Ereta, Centre
Cívic] També cal destacar la ubicació
deis Serveis Socials d'Atenció Primaria,
de l'Empresa Municipal d'Urbanisme,
la seu de la Federació d' Associacions

de Ve·(ns i la proxima inauguració de la
nova seu de l'Oficina Local d'Habitatge.

El Centre Historie: una sinergia
d'actuacions socials i culturals

El mate ix carrer La Palma acull des

d'aquest curs l'Escola Municipal de
Belles Arts Leandre Cristófol (EMBA),
situada a I'antiga església de Sant Pau
A la nova escola, que disposa de més
de 250 alumnes, s'hi imparteixen els
cicles formatius d'arts aplicades al
mur, fotografia artística, grafica pu-

Un altre equipament emblematic que
obre el Centre Historie a la resta de
la ciutat és el nou Centre de Recursos

Juvenils de la Paeria, situat al carrer
La Palma. Inaugurat al desembre del
2008, el local ha comportat la centra
lització deis serveis que s'ofereixen
als joves de la ciutat. L'edifici acull la
Regidoria de Joventut, els serveis tec
nics i administratius, el servei
d'informació juvenil, diferents asses
sories, I'hotel d'entitats, una zona de
trobada i autoconsulta, la Borsa
d'Habitatge Jove i el Servei de Recur
sos Laborals, un telecentre, una sala
d'actes idos tallers

La Paeria esta duent a terme en els darrers anys diferents accions per millorar i dotar aquesta
zona de la ciutat de nous equipaments culturals i social s i promoure la participació delsjoves

LAjuntament de L1eida i les tres asso
ciacions de ve·fns del Centre Historie

(Ereta, Jaume I i Centre Historie) han
refermat en les darreres setmanes
els seus vincles de col·laboració en
benefici de la convivencia i la cohesió

social en aquesta zona de la ciutat.
Dins del Pla de Barris del Centre

Historie, la Paeria esta duent a terme
en els darrers anys diferents accions
per dotar aquesta zona d'equipaments
culturals i social s nous i desenvolupar
programes socials a més d'incentivar
una major presencia de joves.
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L'OFICINA OEL CENTRE HlsTÓRIC EN PLENA ACTIVITAT (EsQUERRA] I ELs PISOS OE PROTECCIO OFICIAL OE CAVALLERs, 39-43. © H. SIRVENT / URBANISME

a les vies ordinaries d'educació, forma
ció ocupacional i/o al món laboral.

D'altra banda, el Centre Historic dispo
sa de dos centres oberts: el del carrer

Companyia, que gestiona I'entitat Pro
sec, i el Centre Trampolí, que gestiona
CUCA Són serveis d'atenció a la infan
cia i I'adolescéncia i a les seves famílies

per mitja d'una tasca educativa en el
temps de Ileure. Els usuaris són majo
ritariament infants ijoves pertanyents
a col·lectius fragils de la ciutat.

El Servei de Centre Socioeducatiu

d'Atenció Diürna l'Albada, que és ubi-

cat en un pis del Centre Historic, és un
nou programa de preservació familiar,
dirigit a adolescents en situació de risc
i desprotecció Ileu o moderada.

És una experiéncia educativa de tipus
convivencial en la qual una parella
d'educadors conviuen durant hores, en
horari extraescolar, amb un grup de 10
adolescents, afavorint el seu desenvo
lupament integral, donant suport i tre
ballant amb la familia a fi de possibilitar
I'assumpció completa deis seus rols
parentals i oferint activitats dirigides
a ¡'escolarització, d'habilitats socials i
de caracter formatiu prelaboral.

El carrer Tallada acull també I'edifici
seu de I'escola bressol i la ludoteca

municipal del Centre Historie. L'escola
bressol permet una atenció optima als
infants fins a 3 anys del barri i la ludo
teca, de la seva banda, és una activitat
formativa de lIeure en horari extraes

colar per als infants que afavoreix al
hora la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.

Ubicat a la pla¡;;afanalets Sant Jaume,
el Casal de la Dona ofereix un espai de
trobada i de reflexió i dialeg, i un ampli
ventall d'activitats formatives, de Ileu
re i de participació per al collectiu de

odontologio_ dr. olbert ferrÓn
medicina fomiliar_ dro. otilio olonso
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It grup sorigué

Una altra iniciativa destacada és la

construcció d'un edifici plurifamiliar
de 14 habitatges de protecció oficial
de lIoguer a 30 anys situat al carrer
Cavallers 39-43, promoguts per I'EMU.
L'immoble es compon de 14 pisos i un
local comercial i té un pressupost de
830.000 euros. A més deis pisos de
Cavallers, 39-43, es porta a terme tam
bé una actuació important a Cavallers,

pisos de lIoguer per ajoves (menors
de 35 anys) al Centre Historic a uns
preus que van deis 101 als 206 euros
mensuals. En el sorteig es van adjudicar
16 habitatges al carrer Cavallers, 27
29; cinc al carrer Alsamora, 6, i tres al
carrer Cavallers, 10,12. En total, s'han
presentat 36 sol·licituds per optar a
un d'aquests habitatges.

El Casal de la Dona

ofereix un ampli ventall
d'activitats formatives,
participatives i de lIeure
per a les interessades

rents entitats i el desenvolupament
de diverses activitats ciutadanes al

Ilarg de tot I'any

EL CENTRE DE OlA PER A LA GENT GRAN DE CAVALLERS TINDRÁ 32 PLACES. CCl H. SIRVENT

deis importants centres neuralgics de
participació del barri i de la ciutat. Com
a equipament cívic acullla seu de dife-

Pisos de lIoguer per ajoves
L'Ajuntament de L1eida, a través de
l'Empresa Municipal d'Urbanisme i con

juntament amb Adigsa, va adjudicar 24

www.gruposorigue.com

construí'm una nava dimensió

L'Ajuntament de L1eida iniciara aquest
any la construcció d'un Centre de dia
per a la gent gran que viu sola o esta
desatesa durant el dia al Centre

Historic, en concret, en un solar entre
els carrers Cavallers i Galera, propietat

de l'Empresa Municipal d'Urbanisme
(EMU). L'equipament tindra capacitat
per a 32 persones i oferira serveis com
menjador (que tindra capacitat per a
més comensals), bugaderia, rehabilita
ció de funcions disminüides per malal
ties o traumatismes i atenció social

per a la gent gran.

El col·lectiu de les persones grans té
per a la Paeria una dedicació especial
per aixo en aquest barri hi ha també la
llar dejubilats de l'Ereta i es desenvo
lupen tant en aquesta llar com en la
resta d'equipaments polivalents dife
rents activitats especialment disse
nyades per a la gent gran per aquest
col·lectiu (activitats de salut, formati
ves, de lIeure, de prevenció de la depen
dencia, de participació, etc.).

La pla¡;:a Ereta, on és ubicat aquest
Centre Cívic del Centre Históric, és un
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dones de la ciutat i del barrio També

disposa de serveis d'assessorament i
acompanyament Per afavorir la plena
inclusió del col·lectiu de dones del barri,
les diferents arees municipals organit
zen activitats formatives per a dones
(cursos formatius en lIengua, habilitats
socials, noves tecnologies, inserció ocu
pacional, etc.). Destaquen I'amplia ofer
ta del Casal de la Dona, el programa
Alaida de Serveis Personals, les ses
sions d'acollida per a dones immigrades
i els tallers sobre formació i lideratge.
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UNA ACTIVITAT AL CASAL DE LA DONA (ESQUERRA) I EL MDDERNíSSIM CENTRE DE RECURSOS JUVENILS DEL CARRER LA PALMA. CI HERMíNIA SIRVENT

14-20 i al carrer Sant Cristófol, 1-3,
amb 19 habitatges de 1I0guer amb opció
de compra. Es tracta de 19 pisos de
protecció oficial en regim de Iloguer i
2 locals en planta baixa, amb una super
ficie total constru"ida de 2.140.43 m2 i

un pressupost d'adjudicació de quasi 2
milions d'euros.

A més, cal destacar la promoció de L1uís
Besa, que consisteix en I'enderroc i
posterior construcció d'un edifici plu
rifamiliar destinat a habitatge de pro-

tecció oficial al carrer L1uisBesa, núm.
6-8, El projecte defineix la construcció
d'un edifici plurifamiliar destinat a 6
habitatges, una escala i ascensor inde
pendents que permeten I'ús individual
de cadascun d'ells, amb un pressupost
de licitació de 576.600 euros.

El Servei Municipal de Mediació Social
i Comunitaria de l'Ajuntament de L1eida,
conjuntament amb el Pla de Millora del
Centre Históric, ha posat en marxa
també la campanya "La meva escala.

Recomanacions per a la convivencia",
un decaleg de canse lis basics per afa
vorir la convivencia dins de les comuni

tats de veins. L'objectiu és facilitar la
informació ¡les eines perque les di
ferencies que puguin tenir en la convi
vencia diaria siguin resaltes pacífica
mento La guia és gratu"ita i s'ha editat
en catala, castella, frances, angles, ro
manes i arab. En cas que sorgeixin pro
blemes ve'inals, la Paeria posa a dispo
sició de tothom el Servei Municipal de
Mediació per resoldre conflictes.


