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Regeneració de les places
de la Panera i l’Auditori
Amb ‘Espais Singulars’ la Paeria i el COAC
interpel·len la ciutadania per la millora urbanística
Lleida
ROSA PEROY
“Dins del Pla de Barris, volem
establir un diàleg entre ciutadania, arquitectes i administra-

places de Lleida”. Amb aquesta
H
U
i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, la regeneració urbana de
les places de la Panera i de Josep
P
A programa Espais Singulars, que

la Paeria -a través de la Fundació
del Paisatge de Lleida- i el Col·leA
L
sentat per Víctor Pérez-Pallarés,
portaran a terme.
L

‘ESPAIS SINGULARS’, DINS DEL
PLA DE BARRIS
El concurs seleccionarà, pri-

millor proposta en els dos àmbits,
que servirà de base per la redacció del projecte de reforma per a
la millora de la funcionalitat i la
integració ambiental i paisatgíssidencials, culturals, lúdiques, així
els mitjans de transport i les pla-

a la ciutadania. En la segona es
convocarà un concurs públic
marcar Pérez-Pallarés, “un pes
innovador en aquesta propos-

ran els cinc projectes seleccionats
dora, que servirà de base per a la

FOTO: T. Alcántara / Larrosa i Pérez-Pallarés en la presentació a La Panera

Amb aquestes actuacions, sevament el procés arquitectònic
per buscar solucions des del punt
de vista històric, però també urP
B
C
H
P
M dalena-Noguerola, per la qual cosa es preveu que les actuacions
es puguin fer al 2018, ja que te-

Toñy Castillo presenta el conte solidari
‘Nieva en el mar’ a la Biblioteca

Joan Rovira presenta ‘Elegia d’Atenes’, premi
Agustí Bartra, al Cafè del Teatre

A la Sala d’Actes de la Biblioteca Pública de Lleida va tenir lloc ahir al vespre la
presentació del conte solidari ‘Nieva en el mar’ i del ‘Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa’, a càrrec de Toñy Castillo. /FOTO: Selena García

Al Cafè del Teatre es va presentar l’obra ‘Elegia d’Atenes’, premi Agustí Bartra, amb
el seu autor Joan Rovira, que va llegir els seus poemes, amb Àngels Marzo i Xavier
Macià, directors de la col·lecció La Suda, de Pagès Editors /FOTO: Guillermo Monje

