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El festival aeri Lleida Air
Challenge, que tindrà lloc
el cap de setmana vinent a
l’aeroport d’Alguaire,
aposta per ampliar la fira
comercial que s’organitza
de manera paral·lela a l’es-
deveniment i incremen-
tarà el nombre d’exposi-

tors fins a la vintena. Es
tracta de donar acull a fir-
mes relacionades directa-
ment amb el món de l’ae-
ronàutica, com ara aero-
clubs d’arreu de Catalu-
nya i empreses de forma-
ció de pilots. Es podran vi-
sitar dissabte a la tarda i
durant tot el matí de di-
umenge, fins que s’acabi
el festival.

La quarta edició del fes-
tival aeronàutic inclourà
tres patrulles acrobàti-
ques i més de 40 aero-
naus, que faran diferents
exhibicions. Una altra de
les novetats d’enguany és
la participació de pilots
amb mobilitat reduïda.

El delegat del govern a
Lleida, Ramon Farré, va
explicar ahir que un dels

objectius del Lleida Air
Challenge és fomentar la
fira comercial perquè
“any rere any hi ha més
gent interessada a tenir
estands per difondre des
dels seus equipaments a
les escoles de vol’’. S’ha de-
cidit tenir la col·laboració
de Fira de Lleida, i Farré
no ha descartat que en un
futur pugui arribar a esde-
venir “alguna cosa més
gran’’.

El director del festival,
Miquel Vila, destaca que
l’esdeveniment “permet
posar damunt la taula el
potencial de Catalunya en
el sector aeronàutic’’. ■
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El director de l’aeroport Lleida-Alguaire, Antoni Serra, i
el director de l’Air Challenge, Miquel Vila ■ ACN
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Un grup de docents
denuncia
irregularitats de la
direcció, que rep el
suport dels pares

Conflicte a
l’escola Rosa
Campà de
Montferrer

La Fundació del Paisatge
de Lleida de la Paeria im-
pulsa un concurs d’idees,
que liderarà el Col·legi
d’Arquitectes, per donar
una urbanització i uns
usos definitius a les places
de l’Auditori i de la Panera.
Els dos espais fa dècades
que són al centre de la ciu-
tat adequats de manera
provisional en espera de
projectes que permetin in-
tegrar millor les places, ja
que ara també fan de bar-
rera.

Per decidir com seran
aquestes places, la Paeria i
la demarcació de Lleida del
Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC)
han dissenyat un procés
participatiu que es farà
aquest mes de juny perquè
en dues sessions per cada
espai els veïns, comer-
ciants i entitats de cada
barri puguin conèixer les
característiques de cada
lloc i fer propostes. També
es farà una activitat lúdica
a cada plaça perquè in situ
es puguin recollir més pro-
postes. Al juliol, es convo-

carà un concurs d’idees
adreçat a arquitectes per
traslladar a documents
tècnics aquestes propos-
tes veïnals i, finalment, el
guanyador de cada plaça
rebrà l’encàrrec de redac-
tar els projectes, que s’ex-

ecutaran l’any vinent, se-
gons van explicar ahir el ti-
nent d’alcalde d’Urbanis-
me, Fèlix Larrosa, i el pre-
sident del COAC a Lleida,
Víctor Pérez Pallarés.

Tot aquest procés s’em-
marca dins una nova ini-

ciativa anomenada Espais
Singulars i no es descarta
que s’usi el mateix sistema
de tallers participatius i
concurs d’idees per a altres
zones també bloquejades.

Pel que fa a la plaça de la
Panera, situada entre l’es-

glésia de Sant Martí i el
centre d’art contempora-
ni, es descarta mantenir la
pista poliesportiva actual,
igual que les grades. En
aquesta plaça es planteja,
d’entrada, un espai més
obert per lligar la Panera i

Sant Martí. Tot i això, està
ara qualificat com a equi-
pament, ja inicialment es-
tava previst fer-hi el nou
Museu Morera. Per això,
no es descarta que a l’espai
hi pugui haver algun petit
equipament.

Pel que fa a la plaça Jo-
sep Prenafeta, nom de l’es-
pai rectangular situat da-
vant de l’Auditori, ara té
una part d’espai obert
amb escales d’accés al car-
rer Magdalena i una altra
part destinada a aparca-
ments en zona blava. Co-
merciants i hostalers de la
zona han recollit signatu-
res per reclamar que es
mantingui l’aparcament,
mentre que altres veïns
volen zona verda.

Larrosa va manifestar
ahir que l’aparcament se-
gurament no es mantin-
drà, donat que l’espai està
qualificat com a zona ver-
da, tot i que es buscarà la
manera que hi hagi una
zona d’encotxament per a
la gent que va a l’Auditori i
per als usuaris del conser-
vatori. Tampoc es podrà
foradar gaire, per les res-
tes arqueològiques detec-
tades al subsol. ■
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Concurs d’idees per refer les
places de l’Auditori i la Panera

Pérez Pallarés i Larrosa van presentar els tallers i el concurs d’idees a la Panera, amb la plaça que s’ha de refer al fons ■ COAC


