
La Paeria de Lleida reclama a la 
CHE un mur per canalitzar el 
Segre a la partida de Grenyana
L’objectiu és prevenir futures avingudes del riu i es faria entre 
el Parc de la Mitjana i el Molí de Cervià per ‘salvar’ Cappont
Lleida 
REDACCIÓ

Una conferència del professor 

Carles Balasch, sobre les avingu-

des del Segre a la ciutat de Lleida 

durant els darrers segles, va ser 

-

nitzat l’Ajuntament de Lleida per 

a celebrar el 40 aniversari de la 

riuada de novembre de 1982.

d’una àmplia representació de 

regidors de la corporació muni-

cipal, va tenir com a protagonista 

Antoni Siurana, alcalde de Lleida 

govern de la ciutat. Una narració 

plena d’anècdotes i d’agraïments 

El paer en cap va explicar en el 

construcció d’un mur de canalit-

entre el parc de la Mitjana i el 

Molí de Cervià, per prevenir futu-

res avingudes del riu.

Cappont és una zona d’afectació 

-

ria s’ha demanat a les confede-

catalana la necessitat d’abordar 

Siurana va voler treure una 

-

-

nous ponts i passarel·les i desen-

de Cappont, va ser un exemple 

de cohesió social. Els veïns i veï-

de la seva ciutat, per la col·labo-

-

suposar la riuada del 82, amb la 

Segre a la ciutat i va deixar al ca-

barris de l’altre costat del riu.

Coincidint amb el 40 aniver-

sari de la riuada, l’Ajuntament de 

Lleida ha organitzat una exposi-

-

-

com moltes altres zones prope-

viure en primera persona, com 

ara veïns, personal de salvament 

i personal municipal. La mostra 

-

des a l’Arxiu Municipal i a l’Arxiu 

-

raris per la ciutat els dissabtes per 

explicar la Riuada.
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40 ANYS DE LA RIUADA

Un ‘video mapping’ projectat a la façana del Palau de la 
Paeria recorda moments d’aquest episodi històric
El plat fort ahir va ser els tres passis (a les 20.00, 20.45 i 21.15 hores) del ‘Video Mapping. Commemoració dels 40 anys de la riuada’ a 
càrrec del col·lectiu Telenoika. Va estar precedit pel video mapping realitzat per alumnes d’EPS-UdL, projectat a la façana del Palau de la 
Paeria de l’Avinguda Blondel. El mapping s’ha creat a partir d’imatges històriques procedents de l’Arxiu Municipal i altres fons i fomenta 
la creativitat i les noves tecnologies. L’acte formava part del festival ‘Intangible’. /FOTO:  Tony Alcántara
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