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EN PRIMERA PERSONA

Repetir curs, excepcional, i títol de 
Batxillerat amb un suspens.

p. 9

Una víctima de tràfic relata que va 
ser explotada sexualment a Lleida.

p. 10

Vista general dels veïns de Joc de la Bola plantant arbres al solar del carrer Alcalde Pujol.
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S. COSTA D.

❘ LLEIDA ❘ Dos dècades després 
de reivindicacions, protestes i 
projectes frustrats, el solar del 
carrer Alcalde Pujol va fer ahir 
el primer pas per convertir-se 
en un parc. I aquest primer pas 
el van fer els veïns, ja que uns 
setanta van participar ahir en 
la plantació d’un centenar d’ar-
bres, la majoria alzines, al ter-
reny. Una iniciativa impulsada 
per l’ajuntament i l’associació 
de veïns de Joc de la Bola i que 
serà la primera de diverses actu-
acions perquè aquest solar que 
aquests últims anys havia servit 
com a zona d’aparcament passi 
a ser una zona verda. Al marge 
d’aquesta plantació, en la qual 
els veïns que hi van participar 
van poder apadrinar un arbre, 
des del mes d’abril s’estan por-
tant a terme actuacions per ade-
quar el terreny. 

Primer, la Paeria va tancar 
l’accés a vehicles, tot seguit va 
retirar el formigó que hi havia 
en algunes zones, va aportar 
terra per aplanar el terreny i es 
va instal·lar el sistema de reg 
per a aquests cent arbres. Però 
no seran els únics, ja que l’al-
calde, Miquel Pueyo, va anun-
ciar que al novembre preveuen 
plantar-ne 250 més i que més 
endavant s’habilitaran camins, 
àgora i una seu per a l’associació 
de veïns de Joc de la Bola. “Avui 
demostrem la nostra capacitat 
per entendre’ns i llegir la vo-
luntat dels nostres veïns, a més 
d’una mostra de la ciutat salu-
dable i sostenible que volem”, 
va dir el paer en cap. 

Per la seua banda, el tinent 
d’alcalde de Transició Ecològica, 
Sergi Talamonte, es va mostrar 
molt content perquè “avui con-
vertim un aparcament de cotxes 

L’esperat parc d’Alcalde Pujol 
arranca amb una plantació popular
Uns 70 veïns van plantar la majoria dels primers cent arbres al solar al cap de dècades 
de reivindicacions || La Paeria anuncia que al novembre n’hi haurà 250 més

BARRIS ZONES VERDES

n “Som veïns del carrer 
Cristòfol de Boleda, del bar-
ri de tota la vida, i quan ens 
vam assabentar que farien 
una plantació d’arbres ens 
va fer molta il·lusió i vam 
pensar que és una molt bona 
manera de convertir aquest 
solar en un lloc bonic i aco-
llidor. També hi participem 
perquè ells recordin aquest 
dia i l’arbre que hem plan-

tat, perquè passem per aquí 
de forma gairebé diària. La 
veritat és que després de 
tants anys veient projectes 
que se n’anaven en orris o 
bé desapareixien, costa de 
creure que el parc finalment 
serà una realitat. El millor 
de tot és que per fi aquest 
espai servirà per a tots els 
veïns, tinguin cotxe o no, 
i guanyem un pulmó verd 
al barri. En definitiva, una 
gran iniciativa per a un pro-
jecte que pensàvem que mai 
no es portaria a terme, es-
tem molt contents.”
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«Costa de creure que aquest 
projecte serà una realitat»

Núria, Bru i Guerau
VEÏNS DE CRISTÒFOL DE BOLEDA

en un bosc, és un símbol de la 
Lleida agradable i amable que 
volem”. Al seu torn, el president 
veïnal de Joc de la Bola, Fran-
cesc Moix, no va dubtar a quali-
ficar la jornada d’ahir d’“històri-
ca, perquè veiem que després 
d’anys de reivindicacions el parc 
serà una realitat, encara no ens 
ho creiem”. 

Ahir es va viure el principi 
de la fi d’un llarg procés de rei-
vindicació veïnal perquè aquest 
solar fos un parc. L’anterior go-
vern del PSC va apostar pel pro-
jecte del Parc de les Arts amb 
la Fundació Sorigué, però no 
va tirar endavant, entre altres 
coses perquè els veïns no volien 
que part del terreny es destinés 
a un equipament privat.

Pueyo, Melé i Talamonte també van participar en la plantació.
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El col·legi Camps 
Elisis dissenya 
els futurs  
espais públics
L’ampliació de l’escola, 
a concurs

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El col·legi Camps 
Elisis va presentar ahir a la 
Paeria un decàleg sobre com 
han de ser els espais públics 
dins d’una iniciativa del Pro-
jecte Magnet, treballada amb 
el Col·legi d’Arquitectes i la 
Fundació Jaume Bofill. En-
tre els conceptes, els alumnes 
destaquen que cada espai ha 
de ser agradable, acollidor, 
adaptat a les necessitats, ser 
sostenible i respectuós, ha de 
comptar amb un disseny ar-
tístic i innovador, ha de tenir 
en compte la diversitat, l’em-
premta cultural i històrica i 
s’ha de fer ús dels avenços 
tecnològics que evolucio-
nen per millorar la vida de 
les persones. 

Així mateix, el departa-
ment d’Educació va treure 
ahir a concurs les obres per 
a la segona fase de l’amplia-
ció d’aquesta escola per un 
total de 96.797,58 euros, per 
rehabilitar l’edifici històric, 
que acollia l’escola d’adults.

Moment de la protesta.

La PAH protesta pel 
suïcidi d’un desallotjat

❘ LLEIDA ❘ Membres de la PAH 
van protestar ahir al davant 
de la subdelegació del Go-
vern central després que un 
padrí se suïcidés a Barcelona 
quan anava a ser desnonat. 
“No són suïcidis, són assassi-
nats”, van afirmar i van exi-
gir “subministraments i habi-
tatges dignes per a tothom”.

Premi al consum en 
comerços de Magraners

❘ LLEIDA ❘ La regidora de Comer-
ços, Marta Gispert, va tras-
lladar ahir als comerciants 
de Magraners el seu suport 
per participar a la campanya 
“Compra i descobreix Cata-
lunya” que premia el consum 
de les famílies del barri.


