
Ciutat Jardí usa una cuba 
de 16.000 litres d’aigua per 
“salvar” els arbres del parc
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Els veïns de Ciutat Jardí, 
amb el beneplàcit de la 
Paeria, han aconseguit 
“salvar” els arbres del futur 
parc de la zona plantats a 
principis de maig després 
ケ┌W a; ┌ﾐ ﾏWゲ ┌ピﾉｷデ┣Wゲゲｷﾐ 
una cuba de 16.000 litres 
d’aigua per regar les 137 
unitats instal·lades.

Lleida
XAVIER NADAL
El president de l’Associació de 

Veïns de Ciutat Jardí-Arborètum, 

Ramir Bonet, va explicar que en 

un principi alguns veïns van re-

ｪ;ヴ Wﾉゲ ;ヴHヴWゲ ヮWヴ ｪ;ヴ;ﾐピヴ ﾉ; ゲW┗; 
supervivència. “Com que l’acció 

ﾐﾗ Wヴ; ゲ┌gIｷWﾐデが a; ┌ﾐ ﾏWゲ Wゲ ┗; 
optar, amb el permís de la Paeria, 

per portar una cuba de 16.000 

litres d’aigua i regar amb màne-

gues els 137 arbres -alzines i lle-

doners- un per un, tot introduint 

ﾉげ;ｷｪ┌; Sｷﾐゲ SW ﾉ; HﾗI; SW ヮﾉ<ゲピI 
que tenen col·locada al costat”. 

D’aquesta manera, “hem aconse-

guit que les espècies que sembla-

┗; ケ┌W ﾐﾗ ピヴ;┗Wﾐ WﾐS;┗;ﾐデ ;ヴ; 
hagin reviscolat”, va apuntar.

La Paeria ja ha instal·lat les ar-

quetes i la xarxa de canonades al 

a┌デ┌ヴ ヮ;ヴI どﾉ; I;ｷ┝; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Yゲ ; 
l’alçada del carrer Victòria Kent- i 

ara els jardiners municipals re-

guen dos dies a la setmana amb 
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mànegues. Les espècies neces-

sitaran que es reguin durant dos 

;ﾐ┞ゲ ｷが ┌ﾐ Iﾗヮ ｴ;ｪｷﾐ ;ヴヴWﾉ;デが ;ｪ;a;-

ran l’aigua del subsòl. La gran zo-

na verda de Ciutat Jardí està situa-

da entre els carrers Enric Farreny, 

Era Vall d’Aran i Victòria Kent. 

LげWﾐピデ;デ ┗Wｼﾐ;ﾉ Wゲデ< ヮWﾐSWﾐデ 
que el paer en cap, Miquel Pueyo, 

signi l’autorització per traslladar 

la caseta que s’usa com a seu de 

l’associació de veïns, que ara es-

tà situada dins la zona verda, a la 

ヮﾉ;N; SW ﾉWゲ V;ﾉﾉゲが ケ┌W Yゲ ;ﾉ S;┗;ﾐデ 
mateix del parc. Bonet va dir que 

Wﾉ ヮヴﾗﾃWIデWが ﾉげｷﾐaﾗヴﾏW ｷ Wﾉ ヮヴWゲゲ┌-

post -30.000 euros- estan apro-

┗;デゲ ｷ ケ┌W ﾐﾗﾏYゲ ケ┌WS; ﾉ; ヴ┎HヴｷI;く

D’altra banda, els jardiners mu-

nicipals van regar ahir els arbres 

SWﾉ a┌デ┌ヴ P;ヴI SW ﾉWゲ Aヴデゲが ; JﾗI SW 
la Bola. Fins ara, els veïns s’havien 

organitzat per dotar d’aigua amb 

galledes els 70 exemplars que es 

┗;ﾐ ヮﾉ;ﾐデ;ヴ a; ﾏWﾐ┞ゲ Sげ┌ﾐ ﾏWゲ ;ﾉ 
gran solar d’Alcalde Pujol per tal 

que no pateixin estrès hídric.  

El projecte Espais que eduquen, 

ヮ;ピゲ ヮWヴ ; デﾗデｴﾗﾏ ja compta 

amb els tres primers centres de 

LﾉWｷS; ケ┌W aﾗヴﾏ;ヴ;ﾐ ヮ;ヴデ SW ﾉ; 
ヮヴｷﾏWヴ; WSｷIｷﾙ SW ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗;く 
Les escoles Francesco Tonucci, 

Jﾗ;ﾐ XXIII ｷ Pヴ<Iピケ┌Wゲ II ヴWSｷゲ-

ゲWﾐ┞;ヴ;ﾐ Wﾉゲ ゲW┌ゲ ヮ;ピゲ ;ﾉ ﾉﾉ;ヴｪ 
del curs vinent gràcies a aquest 

projecte pioner. Han estat es-

collits entre els 10 candidats 

que van tramitar la sol·licitud a 

a la Demarcació de Lleida del 

Col·legi d’Arquitectes de Cata-

lunya (COAC) i ahir ja van par-

ピIｷヮ;ヴ Wﾐ ﾉ; ヮヴｷﾏWヴ; ヴW┌ﾐｷﾙ SW 
treball en què es va estructu-

ヴ;ヴ Wﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; aﾗヴﾏ;ピ┌ ケ┌W 
començarà al setembre. La 

part inicial comuna servirà per 

assolir coneixements globals 

d’espais, materials, conceptes 

arquitectònics i dinamització 

d’AFA.

Pràctiques II, Francesco 
Tonucci i Joan XXIII 
redissenyaran els patis
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La UdL acull 

una Trobada 

de Síndics de 

Greuges en el 

Fòrum Vives

Ilerna obre un 

macrocentre 

de formació   

a Madrid

Turull visitarà 
la ciutat de 
Lleida el 
pròxim dimarts

El rector de la Universitat 

de les Illes Balears (UIB), 

J;┌ﾏW C;ヴﾗデ GｷﾐWヴが ;ｪ;a; 
el relleu de la presidència 

de la Xarxa Vives d’Univer-

ゲｷデ;デゲ ふXVUぶ Wﾐ ゲ┌Hゲピデ┌Iｷﾙ 
de Vicente L. Navarro de 

Luján, rector de la Univer-

sitat CEU Cardenal Herrera. 

Els propers sis mesos, Carot 

Wゲデ;ヴ< ;ﾉ aヴﾗﾐデ SW ﾉ; ｷﾐゲピデ┌-

ció d’acord amb el calenda-

ヴｷ ヴﾗデ;ピ┌ SW ヮヴWゲｷSXﾐIｷWゲく 
La UdL acollirà una Trobada 

de Síndics de Greuges i De-

aWﾐゲﾗヴゲ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷゲ Sｷﾐゲ 
del Fòrum Vives. 

Ilerna avança en el seu projecte 

d’expansió com a centre líder 

SW ﾉ; Fﾗヴﾏ;Iｷﾙ PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ; 
Espanya amb l’ampliació del 

seu centre de Madrid. Ilerna 

s’ha traslladat a un macrocen-

デヴW aﾗヴﾏ;ピ┌ SW ﾏYゲ SW ヴくヰヰヰ  
m2 equipats amb les millors ei-

nes i tecnologies, amb l’objec-

ピ┌ ケ┌W ﾉげ;ﾉ┌ﾏﾐW ;ヮヴWﾐｪ┌ｷ Wﾐ 
un entorn de treball real. Ilerna 

Sｷゲヮﾗゲ; SW デヴWゲ IWﾐデヴWゲ aﾗヴﾏ;-

ピ┌ゲ ヮヴWゲWﾐIｷ;ﾉゲ ; ﾉWゲ Iｷ┌デ;デゲ SW 
Madrid, Sevilla i Lleida i un cen-

tre ﾗﾐ ﾉｷﾐW a Itàlia. 

L’exconseller de la Presidència 

Jordi Turull visitarà el dimarts 

vinent la plaça de la Paeria 

on serà rebut pels Cantaires 

de Ponent, que cada dilluns 

Wゲ IﾗﾐIWﾐデヴWﾐ ; ﾉげWゲヮ;ｷ ヮ┎HﾉｷI 
per revivindicar l’alliberament 

SWﾉゲ ﾉｹSWヴゲ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐピゲデWゲ 
i la tornada dels exiliats, a qui 

agrairà el seu suport. Turull va 

començar el passat dissabte la 

Travessa per la llibertat que l’ha 

de portar de Portbou (Alt Em-

ヮﾗヴS<ぶ gﾐゲ ; AヴﾐWゲ ふTWヴヴ; Aﾉデ;ぶく 
Eﾐ デﾗデ;ﾉ a;ヴ< ケ┌ｷﾐ┣W Wデ;ヮWゲく A 
LﾉWｷS;が T┌ヴ┌ﾉﾉ a;ヴ< ┌ﾐ; ;デ┌ヴ;S; 
en la seva travessia. 
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