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❘ LLEIDA ❘ El bosc ur-
bà de Balàfia, que 
està situat entre la 
rambla Corregidor 
Escofet i l’institut 
Torre Vicens, va 
prenent forma. 
Aquesta mateixa 
setmana ha comen-
çat la plantació 
d’arbres i ja estan 
instal·lats els fanals 
i part dels jocs in-
fantils. La Paeria 
té la intenció 
d’estrenar aquest 
parc en breu.

Plantació 

d’arbres al  

bosc urbà  

de Balàfia

Papereres per  
al Barri Antic  
i jocs infantils  
a la Mitjana
Obres del pressupost 
participatiu

LICITACIONS

❘ LLEIDA ❘ La Paeria comen-
ça a treure a licitació obres 
corresponents als projectes 
guanyadors dels pressupos-
tos participatius, com a con-
seqüència de la votació de 
la ciutadania. Actualment 
estan a concurs la substitu-
ció de les papereres del Cen-
tre Històric i l’ampliació de 
la zona de jocs infantils a la 
Mitjana. 

El primer compta amb un 
pressupost de 49.976,45, eu-
ros IVA inclòs i es divideix 
en dos lots: un preveu reti-
rar 33 papereres de l’Eix Co-
mercial i col·locar-ne 62 de 
noves i l’altre, eliminar les 
108 que hi ha actualment al 

Barri Antic i instal·lar-ne 129 
d’un altre model. Així ma-
teix, el projecte d’ampliació 
de jocs infantils a la Mitja-
na inclou el disseny, submi-
nistrament i instal·lació, per 
complementar els existents 
en l’actualitat. 

A més, preveu la col·lo-
cació de sorra natural a les 
àrees de seguretat (per es-
morteir possibles caigudes 
dels nens). El pressupost de 
licitació és de 50.000 euros 
i el termini per presentar 
propostes finalitza el 7 de 
desembre, el mateix dia que 
per a la dotació de papere-
res per al Barri Antic. En el 
marc dels pressupostos par-
ticipatius, l’ajuntament ha de 
licitar i executar també una 
altra quinzena de projectes 
en el conjunt de la ciutat.

IMPORT

Tots dos projectes  

surten a concurs per  

un import de cinquanta 

mil euros cadascun

Els projectes finalistes de la plaça Josep Prenafeta estan exposats a l’Auditori.

L’Orfeó acull els plafons amb els projectes per a la reforma de la plaça de la Panera.
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❘ LLEIDA ❘ El procés per a la refor-
ma de les places Josep Prenafe-
ta (davant de l’Auditori) i de la 
Panera arriba a la recta final. 
Els ciutadans poden votar fins 
al dia 27 quin dels cinc i quatre 
projectes finalistes, respectiva-
ment, prefereixen “i donar la 
seua opinió”, va assenyalar ahir 
l’alcalde, Àngel Ros. Va afegir 
que la tindrà en compte un jurat 
format per professionals de l’ur-
banisme i l’arquitectura a l’hora 
d’elegir els dos guanyadors.

Propostes

Les propostes per a la nova 
plaça de l’Auditori plantegen 
fer aflorar les restes arqueolò-
giques conservades ara al sub-
sòl, un camí en ziga-zaga des del 
turó fins a assolir la plaça per 
un pas elevat, una gran pèrgola 
de fusta, un accés per un camí 
a la vora del turó i una plaça 
amb grans arbres. El president 
dels veïns de Noguerola-Esta-
ció-Avinguda del Segre, Miquel 
Sabaté, va remarcar que fa vint 
anys que esperen la plaça i que 
tindrà una zona perquè els cot-
xes puguin deixar i recollir usu-
aris de l’Auditori, ja que s’elimi-
narà la zona blava actual. Així 
mateix, els diferents projectes 
per a la plaça Panera proposen 
zones verdes, reduir la velocitat 
dels vehicles als voltants, una 
àrea exterior per a exposicions 
o activitats comercials, zones 
ombrejades, així com unes gra-
des i una pèrgola vegetal.

Abans de finals d’any

El tinent d’alcalde Fèlix Lar-
rosa va dir que l’objectiu és en-
carregar els projectes abans de 
finals d’any i per la seua banda 
el president el Col·legi d’Arqui-
tectes, Víctor Pérez-Pallarés, va 
apuntar que confien que aquest 
sistema “tingui continuïtat amb 
altres espais importants de la 
ciutat”.

Dos places, a examen
Seleccionats cinc projectes per reformar la de l’Auditori i quatre per a la de la 
Panera || Votacions fins al dia 27 i un jurat les tindrà en compte per a l’elecció

URBANISME PARTICIPACIÓ

El Govern manté l’avís per 
contaminació de l’aire

MEDI AMBIENT SALUT

❘ LLEIDA ❘ La conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat va mante-
nir ahir activat l’avís preventiu 
per contaminació atmosfèrica 
que va declarar aquest dimarts 
al pla de Lleida i en municipis 
de la conurbació de Barcelona 
i el pla de Vic. Aquesta mesura 
es pren a causa de nivells ele-
vats de contaminants mesurats 
i de la previsió de persistència 
del potent anticicló que afecta 
Catalunya i que dificultarà la 
dispersió de les partícules en 

suspensió de diàmetre inferior 
a deu micres a l’atmosfera. 

Tal com va publicar ahir 
aquest diari, dimarts Lleida 
va ser la tercera capital de pro-
víncia amb més contaminació 
per partícules de metalls a l’ai-
re, amb una mitjana de 58 mi-
crograms per metre cúbic, vuit 
més que els recomanats per no 
afectar la salut. El mapa de la 
Generalitat sobre la qualitat de 
l’aire qualificava ahir a la tarda 
de “regular” el de Lleida.


