L’Obert Centre Històric omple de vida els carrers i places del barri
durant tot el cap de setmana
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Josep Presseguer destaca tot el que aquesta zona pot oferir a la ciutat i agraeix
l’esforç i dedicació de les entitats que han col·laborat amb l'Obert

El regidor de barri del Centre Històric, Josep Presseguer, amb els nens i nenes que han gaudit de
la festa del Banyetes

El berenar i els jocs per a la canalla s'han fet a la plaça Cervantes

L’Obert del Centre Històric ha omplert de vida el barri durant tot el cap de setmana. El centenar d’activitats
que s’han programat, amb la col·laboració de més de 50 entitats lleidatanes, han convertit els carrers i
places de la zona en un veritable aparador de tot el que aquest barri pot oferir a la ciutat. El 2n tinent
d’alcalde Josep Presseguer ha remarcat l’alta participació que s’ha registrat en les activitats organitzades.
El regidor del Centre Històric ha assegurat que “aquest és el millor regal que pot rebre aquest barri que,
de vegades, té problemes de convivència, però que pot oferir moltes coses”. Per això, ha insistit en el
treball que fan les entitats, tant les que han col·laborat en aquest segon Obert, com les que també fan
molta feina durant l’any, perquè mostren com es vetlla per la cohesió i la convivència.
Josep Presseguer ha indicat que a partir d’ara ja es posaran a treballar en la pròxima edició per intentar
millorar-la i ha agraït, un cop més, la feina de les entitats que hi ha participat.
Entre les activitats que s’han fet aquest diumenge, destaca la primera cantada i improvisació popular de
garrotins, la plantada de gegants de l’AV Centre Històric, el taller i demostració de la desfilada de Moros i
Cristians, la festa del Banyetes i xocolatada per la mainada o el concert de la Coral l’Estel.
L’Obert del Centre Històric és un projecte que permet descobrir el patrimoni cultural i artístic del barri i
també conèixer l’activitat que s’hi desenvolupa a través de les seves entitats i el seu comerç. Així, en
aquests tres dies, s’han programat jornades de portes obertes a l’Oratori dels Dolors, a l’església de la
Sang, a l’escola d’art municipal Leandre Cristòfol, al Cercle de Belles Arts, a l’Espai Cavallers, a l’església
romànica de Sant Martí, al Museu de Lleida, al Centre d’Art La Panera, al Col·lectiu d’Artistes l’Assalt, al
Peu del Romeu i a les parròquies de Sant Pere i Sant Andreu. També s’ha posat de relleu el seu valor
social, amb portes obertes a la Ludoteca o l’Escola Bressol del Centre Històric. A més, enguany, diferents
activitats lúdiques han estrenat nou escenari amb el Parc de Santa Cecília. El 2n Obert ha ocupat més de
50 espais del barri antic, amb la finalitat que els ciutadans i ciutadanes puguin recórrer i redescobrir el cor
de Lleida.
S’ha de recordar que la inauguració de l’Obert va tenir lloc aquest divendres amb una actuació especial
dels Castellers de Lleida al pati del Castell del Rei - La Suda, a la qual va seguir una cercavila, música,
focs d’artifici i espelmes.

