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Anuncien la 
reparació de 
senyals de 
trànsit a l’Horta

La regidoria Mobilitat, Vialitat, 

Trànsit i Horta de la Paeria durà 

a terme durant la setmana vi-

nent treballs de reparació de la 

de l’Horta de Lleida. L’actuació 

es farà en 13 punts on s’han de-

manca del senyal en un punt on 

es considera necessària o per-

hem trobat que en diversos 

camins de l’Horta hi ha man-

hi ha hagut un manteniment 

millorar la seguretat viària, que 

per a nosaltres és una prioritat 

clara, i més en uns camins com 

aquests que sovint tenen molt 

trànsit”, ha explicat el regidor, 

Joan Ramon Castro. L’actuació 

de manteniment de la senya-

lització es durà a terme a les 

de Grealó, Vallcalent, Mariola, 

Boixadors i Peixa-sommes, en-

tre d’altres.

FOTO: La Paeria / Un senyal 
danyat a l’Horta de Lleida

La terrassa ubicada al costat 

d’un restaurant tancat i aban-

donat a l’avinguda Barcelona, a 

Cappont, presenta un estat de-

plorable. Diverses lloses estan 

trencades i hi ha grans forats, 

que poden arribar ser perillosos. 

Tot i que és una zona privada, 

-

noctat alguna persona.

Terrassa plena de forats a 
l’avinguda Barcelona
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L’Arxiu Municipal de Lleida 
ha restaurat un plànol de 
reforma urbana de la ciutat, 
realitzat el 1869 per Julio 

proposta de reforma urbana 
que preveia una plaça de 

LLEIDA
REDACCIÓ

-

del tercer tros”, està elaborat 

amb tela i té grans dimensions, 

925x2.350 mm. La seva consul-

ta estava restringida, ja que pre-

sentava un estat de conservació 

-

cions i estrips, segons van infor-

mar ahir fonts municipals.

-

tres operacions, la neteja en sec, 

-

dació, un tractament de taques 

així com l’aplanat i consolidació 

del suport. Aquesta restauració 

integral permetrà facilitar la con-

sulta del plànol a experts i estu-

diosos. Les tasques han anat a 

càrrec de l’empresa Restauració 

viure un intens procés de canvi 

L’arquitecte Josep Fontseré posà 

les bases del que seria el nou 

eixample de la ciutat amb la rea-

provincial, va ser el primer enca-

rregat de dissenyar-ne una refor-

ma interna a través del document 

tot just restaurat.

ESGLÉSIA ROMÀNICA

-

ga església romànica. Com es pot 

comprovar al plànol restaurat, 

l’arquitecte proposava la creació 

d’una plaça regular de forma rec-

Joan situada en un extrem. La ini-

-

jades en el plànol d’alineació, no 

es va acabar realitzant mai.

L’Arxiu Municipal de Lleida 

avalua permanentment l’estat 

de conservació dels documents 

les actuacions de restauració 

-

ys s’han restaurat, per exemple, 

diverses edicions del Llibre de 

Crims -del segle XV-, cartells de 

Carnaval i de Festa Major així 

com el pergamí de la Carta de 

Poblament de la ciutat, del 1150, 

entre altres.

Un planol de 1869 restaurat 
desvetlla que la plaça Sant 
Joan havia de ser porticada
L’Arxiu Municipal ‘recupera’ un document sobre 
la reforma urbana de l’arquitecte Julio Saracíbar

FOTO: La Paeria / El plànol és de tela i de grans dimensions

La Paeria ha iniciat el servei 

-

cia-Pla Iglú que enguany es pres-

tarà entre dos equipaments, Jeri-

có i el Pavelló 4 de Fira de Lleida, 

per tal d’adaptar-ne el funciona-

ment a les mesures de protec-

ció contra la Covid 19. La nit de 

dijous -la tercera del servei-, 40 

persones han pernoctat al pave-

l’allotjament que funciona durant 

La regidora de Persones, Co-

munitat i Agenda 2030, Mariama 

-

poració del Pavelló 4 permet que 

els usuaris puguin rebre el servei 

guardant les distàncies de segure-

tat i en un espai ampli que comp-

-

zació. Així mateix, el límit d’horari 

per accedir-hi s’ha avançat a les 

22 h -en lloc de les 23 h d’anys an-

teriors- per tal d’adaptar-se al toc 

de queda vigent.

-

tro ha destacat que s’ha creat un 

de la Paeria, Atenció Primària i 

Generalitat per elaborar els pro-

tocols necessaris davant la situa-

que s’aniran adaptant a cada mo-

que l’allotjament hivernal forma 

a les persones sense llar. 

-

cia, les proporciona un camí per 

afavorir la seva inclusió social: 

entren en un circuit d’atenció 

personal que revisa cas per cas, 

estableix els serveis i programes 

als quals es poden acollir i en fa 

seguiment”. Mentre duri el ser-

-

-

servarà sobretot a persones que 

compten amb un pla de treball 

elaborat pels professionals d’as-

Unes 40 persones sense llar dormen 

al pavelló 4 de la Fira pel Pla Iglú

Unes altres 70 
s’alberguen a 
la residència 

Jericó 


