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INAUGURADA LA
PLAÇA DE L’AMISTAT,
UNA GRAN ZONA
VERDA I LÚDICA
PER A LA BORDETA

Amb una superfície de 2.700 m2 destinada
a zona verda, la plaça de l’Amistat s’ha
convertit en la més gran de la Bordeta.
Inaugurada el passat 28 de juliol, la nova
plaça està dotada de jocs infantils, mobiliari
urbà, zones de passeig i repòs i arbrat. Una
de les particularitats de l’espai és que ha
estat dissenyat incorporant suggeriments i
idees dels escolars del barri.

El nou espai públic està dotat de jocs infantils, mobiliari urbà, zones de passeig i arbrat.

El nou equipament urbà, batejat pels propis
escolars, està situat entre els carrers del
Centre, Juneda, Pla d’Urgell i Col·legi. L’espai
disposa de jocs per a infants majors i menors
de 3 anys, mobiliari urbà (bancs, papereres
i una font) i un potent sistema d’enllumenat,
que consisteix en dues columnes de 12 m
d’altura amb projectors de 400 w.
Enjardinament pràctic
La jardineria del parc inclou arbrat de fulla
caduca, plantat amb el criteri de
proporcionar ombra a l’estiu i de deixar
passar el sol a l’hivern, sobretot en aquells
indrets de més ús (zones de pas de vianants,
de passeig o d’estada).
Els alumnes que han aportat propostes
urbanístiques al projecte —l’execució del
qual ha costat 168.635 euros— estudien als
col·legis El Carme i Joan Maragall.
“Reivindicació sana”
En el decurs de la inauguració de la plaça,
acte que va comptar amb una nodrida
presència de veïns i veïnes del barri, l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va afirmar que la Plaça
de l’Amistat contribuirà a pal·liar la manca
d’espais públics de la Bordeta i va considerar
positiu que el veïnat mantingui una
“reivindicació sana” respecte a aquells
aspectes del barri susceptibles de ser
millorats.
Ros va remarcar també el fet que la plaça
s’hagués dissenyat incorporant les idees
dels alumnes de la Bordeta i va assegurar
que el nou espai potenciarà la relació entre
els veïns de la zona.

Alguns dels alumnes que han aportat idees per al disseny de la Plaça de l’Amistat.

PARTICIPACIÓ ACTIVA DELS INFANTS
L’aportació, per part d’alumnes dels col·legis El Carme i Joan Maragall, de propostes
urbanístiques i d’esbarjo per al disseny de la Plaça de l’Amistat no és una iniciativa
aïllada. El Programa de Disseny de noves places i espais públics promogut per
l’Oficina de la Defensora dels Infants i els Adolescents ha permès ja la participació
d’escolars d’entre 8 i 14 anys en el disseny d’una desena de places.
El programa s’adreça tant a nous projectes d’urbanització (cas dels Jardins Ernest
Lluch i de les places de La Rioja i M. Aurèlia Capmany) com a la millora i manteniment
d’espais ja existents (places com Amics de Lleida, Maria Rúbies, Doctora Castells,
Joan XXIII i de l’Escorxador i el parc infantil dels Camps Elisis).
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