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LLEIDA

URBANISME CAPPONT

NOGUEROLA

Debat públic per al Palau de Vidre
quan hi ha tres projectes pendents

Queixes per la
ubicació de
contenidors

Serà la segona edició del projecte ‘Espais Singulars’ || Les places de l’Auditori i la
Panera, pendents de licitar, i el xalet de Camps Elisis fa dos anys que està buit
SEGRE

SANTI COSTA DOMINGO

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde Fèlix Larrosa
va anunciar ahir l’organització d’una sèrie de tallers i debats ciutadans per decidir què
fer amb el Palau de Vidre dels
Camps Elisis. Aquesta actuació,
emmarcada dins de la segona
edició del projecte Espais singulars, arriba quan encara no
s’han materialitzat les actuacions elegides a la primera edició
d’aquesta iniciativa, que consistia a reformar les places Josep
Prenafeta, davant de l’Auditori
Enric Granados, i la plaça de la
Panera, malgrat que la Paeria
havia anunciat que les obres
començarien al llarg del passat
any. Un altre procés participatiu
que té el resultat pendent i que
no té aparences de poder executar-se és el que va decidir que el
xalet dels Camps Elisis, tancat
des de fa dos anys, acollís un
restaurant i actes lúdics.
Respecte als tallers participatius sobre el Palau de Vidre, Larrosa va assenyalar que
“ha arribat el moment de parlar obertament sobre el futur
d’aquest espai i del paper que
ha de tenir aquest emplaçament
en els futurs Camps Elisis i el
complex de la Fira de Lleida”.
En aquest sentit, l’alcalde no es
va pronunciar ni a favor ni en
contra d’enderrocar l’espai o de
rehabilitar-lo, matisant que “això l’haurà de decidir la ciutada-

LES CLAUS

Palau de Vidre
z La Paeria celebrarà uns tallers
participatius els dies 9 i 16 de
febrer per decidir què fer amb
el complex construït l’any 1965.

Places Auditori i la Panera
z Aquestes dos places van ser
les protagonistes de la primera
edició del programa Espais singulars el 2017. Larrosa va assegurar que les obres començarien el 2018 i ahir va dir que els
projectes sortiran a licitació en
breu.

❘ LLEIDA ❘ Diversos veïns es van
queixar ahir de la ubicació
“errònia” d’uns contenidors
al número 23 del carrer General Brito, ja que asseguren que “causa mala imatge
i que estarien més ben situats
a la cruïlla amb Maria Sauret, uns 10 metres més lluny
d’on són ara”. La Paeria els
va assegurar que la ubicació
actual és “la més adequada
per als veïns i comerciants”,
però ells no hi estan d’acord
perquè “suprimeix part de
la vorera i la seua ubicació no beneficia ni veïns ni
comerciants”.

ENTITATS

Xalet de Camps Elisis
z L’equipament està buit des
del novembre del 2016 i el regidor de Promoció, Rafel Peris,
va assenyalar que “l’espai fa
tant temps que està en desús
perquè cap empresa s’ha interessat a explotar-lo”. El consistori té previst crear un espai de
restauració i lleure familiar al
complex.

Imatge d’arxiu del Palau de Vidre, situat als Camps Elisis.

nia”, encara que va reconèixer
que l’equipament “ha complert
amb escreix la seua funció d’espai firal i de pavelló al servei
de la ciutadania des que es va
construir el 1965”.
Per la seua banda, el president del Col·legi d’Arquitectes

de Lleida, Víctor Pérez-Pallarès,
va assenyalar que els tallers se
celebraran els dissabtes 9 i 16
de febrer a partir de les 11.00
hores.
“Hi haurà una visita guiada
des de la plaça Bores i un debat
amb una pluja d’idees la primera
jornada, mentre que el dia 16 se
celebraran una sèrie d’activitats
a la plaça del Pati de les Comèdies per fer una enquesta entre
els assistents sobre el futur del
Palau de Vidre”, va indicar. El
mes de març està previst convocar un concurs d’idees per a
arquitectes professionals per

presentar propostes per al Palau
de Vidre, i unes setmanes més
tard es posarà a exposició pública tots els projectes presentats i
es triarà la proposta guanyadora. Paral·lelament, Larrosa va
assenyalar que la reforma de
la plaça Josep Prenafeta i de la
Panera “estan redactats i ben
aviat es licitaran”.
D’altra banda, el regidor de
Promoció, Rafel Peris, va assenyalar que el xalet de Camps
Elisis està buit “perquè cap empresa ni col·lectiu no s’ha interessat a explotar l’espai ni ara
ni en un futur pròxim”.

Insten la
unitat veïnal
als barris
❘ LLEIDA ❘ El president de la
Federació d’Associacions
de Veïns (FAV), Toni Baró,
va demanar ahir a les plataformes alternatives veïnals
“que s’uneixin amb les associacions de veïns del barri”,
en relació amb la nova plataforma “per una Bordeta
amb empenta”. Va dir que els
problemes del barri s’haurien
d’afrontar des de les associacions. Per la seua part, la
presidenta veïnal de la Bordeta, Mari Carmen Guerrero, va recordar que “som una
entitat oberta a tothom”.

MAGDALENA ALTISENT

Cotxes per la vorera
a Magraners
❘ LLEIDA ❘ Els veïns del
carrer de Cervià, al
barri de Magraners,
van denunciar ahir que
la majoria de vehicles
que circulen per aquesta via “han de pujar a la
vorera per esquivar els
cotxes aparcats, una situació que ja ha provocat algun ensurt entre
els vianants”.
AMADO FORROLLA

Xarrada de turisme
agroalimentari
❘ LLEIDA ❘ L’Escola del
Treball va acollir ahir
divendres una xarrada sobre La innovació
en el turisme agroalimentari. Una jornada
que forma part de la
Setmana de l’Emprenedoria, una iniciativa
promoguda pel mateix
centre educatiu.

Debat a la UdL sobre el futur de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Representants del
sector empresarial, cultural i de la Universitat de
Lleida van analitzar ahir
el futur de Lleida a la sala

Víctor Siurana de l’edifici
del Rectorat, en un debat
organitzat per alcaldes.
La taula redona la va
moderar el director exe-

cutiu de SEGRE, Juan Cal.
Hi van proposar idees per
construir la ciutat i escenaris polítics a mida de les
necessitats del ciutadà.

