
Cervera
REDACCIÓ 
Unes 60 persones van participar 
ahir a l’Arquitectour Cervera, ru-
tes guiades a peu per espais ha-
bitualment de difícil accés amb 
l’acompanyament d’experts en 
història de l’art i arquitectes.

L’activitat, que era gratuïta, es 
va realitzar ahir entre les 10 i les 
14 hores, i entre les 16 i les 18 
hores. L’Arquitectour Cervera es-
tà adreçat al públic general i està 
organitzat per la Demarcació de 
Lleida del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC) amb motiu 
de la capitalitat de la Cultura Ca-
talana 2019 i amb la col·laboració 
de la Paeria de Cervera i el Museu 
Comarcal de Cervera.

Durant el matí es van visitar 
habitatges del centre històric, 
pertanyents a diferents èpo-
ques històriques, del s. XVII al s. 
XXI, per veure l’evolució que han 
tingut tipològicament des de la 
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FOTO: Com360 / L’activitat va tenir lloc ahir durant el matí i la tarda

Una seixantena de persones 
participen a l’Arquitectour 
Cervera amb rutes guiades

manera de viure a la manera de 
projectar aquests exemples en re-
lació a la societat i al context urbà.  
A les 14 h va tenir lloc un dinar al 
Gran Cafè de Cervera i a les 16 ho-
re es va visitar l’antiga Farinera de 
Cervera –Sindicat Agrícola de Cer-
vera i sa Comarca–, obra de l’ar-

quitecte Cèsar Martinell (1922), 
declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional. En el marc de l’Arqui-
tectour Cervera, a les 18.30 de la 
tarda va tenir lloc la inauguració 
de l’exposició 5a Mostra d’Arqui-
tectura de les Terres de Lleida i 5è 
Premi Ignasi Miquel”.

Tàrrega ha finalitzat la construc-
ció d’una nova escalinata al Parc 
de Sant Eloi, el pulmó verd de la 
ciutat. L’estructura, feta de formi-
gó, s’ha habilitat al camí en pen-
dent que discorre entre el monu-
ment de l’Estatut de Sau i la plaça 
de les Alzines, a la part alta de la 
serra. Es tracta d’un dels indrets 
més transitats per les persones 

que passegen en aquesta gran zo-
na verda de titularitat municipal. 

L’obra s’acompanya d’una ram-
pa adjunta per facilitar l’accessi-
bilitat a les cadires de rodes i els 
cotxets de nadons. La materialit-
zació del projecte ha contribuït 
a suavitzar el pendent del traçat 
gràcies a quatre trams d’esgraons 
amb replans intermedis, on tam-

bé s’han col·locat embornals per 
recollir l’aigua de pluja.

L’escalinata, que s’ha comple-
tat amb una barana metàl·lica, 
permetrà arribar també més fà-
cilment a altres racons emblemà-
tics com la plaça de la Font de la 
Granota o la plaça de Sant Ma-
gí. A hores d’ara, per culminar el 
projecte, tan sols resta procedir a 
l’embelliment del talús de la cara 
nord amb tasques de jardineria.

L’Associació dels Amics de l’Ar-
bre, entitat gestora del Parc de 
Sant Eloi, i la Regidoria de Medi 
Ambient han impulsat els treballs 
de l’escalinata i la rampa. 

Tàrrega construeix una 
escalinata de pedra amb 
rampa al Parc de Sant Eloi
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Més de 200 persones van par-
ticipar durant el dia ahir a la XX 
Caminada Popular d’Almacelles.

El recorregut que va ser de 10 
quilòmetres, va sortir de la Plaça 
de la Vila i va acabar en el mateix 
lloc. La ruta, que està dissenyada 
amb un esperit manifestament 
turístic, va permetre comprovar 
les millores urbanístiques de la 
vila, tant pel que fa als carrers, 
com als seus equipaments.

La caminada no tenia caràc-
ter competitiu, pel que només 
es van donar uns obsequis a 
l’home i la dona més grans i al 
nen i la nena més petits que van 
acabar el recorregut. La resta de 
caminants van participar en el 
sorteig de productes aportats 
pels els establiments col·labo-
radors i els que ho necessitaven 
van poder gaudir d’un reconfor-
tant massatge de recuperació.

La Caminada Popular pels 
carrers d’Almacelles reuneix 
més de 200 persones 
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