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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
L'Ajuntament de Lleida inicia les obres per donar vida als
solars buits del Centre Històric
Data de publicació: 13/6/2012
El primer solar on es comença aquesta actuació és el que està ubicat al carrer Alsamora, cantonada amb el carrer
Galera, en el qual s’incorporen usos lúdics, esportius i artístics

PLA DE BARRIS DEL CENTRE HISTÒRIC

El projecte “Solars Vius” comença
amb la recuperació del pati ubicat al
carrer Alsamora, cantonada carrer
Galera.

©Hermínia Sirvent
El projecte ha tingut en compte les
aportacions dels veïns i veïnes del
barri.
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Imatge virtual de l'actuació que es
farà al solar del carrer Alsamora
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Arxiu de so de l'alcalde de Lleida,
Àngel Ros (3,8 MB)
Imatge en alta resolució. (1,1 MB)
(785,5 KB)

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la primera tinent d’alcalde, Marta Camps, ha
visitat l’inici de les obres per donar vida els solars buits del Centre Històric. En concret, el
projecte “Solars Vius” comença amb la recuperació del pati que està ubicat al carrer Alsamora,
cantonada carrer Galera.
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El paer en cap ha explicat que en aquest solar, tenint en compte les aportacions dels veïns del
barri, a través d’un procés de participació ciutadana que s’ha endegat, s’ha fet un disseny del
solar en el qual s’incorporen diferents usos, com una pista de petanca, cinema a la fresca, jocs
infantils i la realització d’un mural o grafit a la paret mitgera. L’objectiu és continuar actuant a
altre solars amb diversos usos possibles: gronxadors amb materials alternatius, horts urbans,
parcs infantils amb materials reciclables. (arxiu de so)
El projecte “Solars vius”, que es posa en marxa en el marc del Pla de Barris del Centre
Històric, pretén donar vida a una vintena de solars buits del Centre Històric amb l’objectiu de
donar-los vida. En el procés de participació ciutadana han contribuït una vintena
d’associacions i entitats del barri que han aportat els seus suggeriments i propostes. A més, la
Paeria ha habilitat el model participació 2.0 Smart City e-participa. A través de l’eina
“Processos Participatius en Xarxa”, pensada per facilitar la participació ciutadana on line per tal
que tothom, des de qualsevol lloc, pugui donar la seva opinió, compartir-la, plantejar inquietuds
i participar en la gestió de la ciutat i en projectes concrets, com és aquest cas.
L’Ajuntament de Lleida du a terme aquest projecte gràcies a l’acord que està arribant amb els
propietaris privats d’aquests solars, que els cedeixen mentre no hi construeixin. En altres
solars públics, com és el cas del carrer Cavallers amb el carrer Galera, la Paeria va habilitar un
aparcament de rotació amb un total de 22 places. En l’actualitat, al Centre Històric hi ha una
trentena de solars al voltant dels carrers Cavallers, Dipòsit,Tallada, Boters i Seminari.
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