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Recreació del viaducte que, a banda de la seva estètica espectacular, millorarà considerablement la connexió entre la N-II i el centre de la ciutat.

El pont de Príncep de
Viana, un viaducte
original i espectacular
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Completa
renovació de la
plaça Vinaixa
dels Magraners
Els veïns del barri dels Magraners ja poden gaudir de la
renovació de la plaça Vinaixa, on s’han instal·lat nous jocs
infantils, mobiliari urbà i s’ha renovat el paviment.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha visitat les obres acabades
en aquest espai, que han permès canviar una part del paviment
existent per un altre de llambordes de formigó de color;
l’enjardinament de dos grans parterres amb gespa; s’ha renovat
el mobiliari urbà amb la instal·lació de quatre nous bancs, dues
papereres i una font, i s’hi han col·locat nous jocs infantils, que
consisteixen en dues motlles, una de simple i una de doble, i
un conjunt model Malvinas.
Els treballs a la plaça Vinaixa s’emmarca dins del Projecte de
renovació i millora d’espais lliures dins de la ciutat de Lleida,
amb actuacions a 10 places de diferents barris del municipi.
Les obres, que tenen un pressupost de més d’1 milió d’euros,

Els veïns disposen d’un espai amb jocs infantils i mobiliari urbà nous.

inclouen la instal·lació de 40 conjunts de jocs infantils, dels
quals una quinzena seran accessibles o inclouran diversos
elements que permeten que tothom els pugui utilitzar.
Aquest mobiliari urbà forma part de les accions del Pla d’inclusió
i participació de les persones amb discapacitat aprovat el
passat mes d’octubre. El disseny del mobiliari urbà i els jocs
infantils, que són els models més innovadors del mercat,
construïts amb material més resistent, ha estat consensuat
amb empreses i tècnics especialitzats en temes d’accessibilitat
i discapacitat.
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Joc de la Bola, una plaça de disseny
Amb una festa de carnaval
infantil s’ha inaugurat la plaça
Joc de la Bola. Les obres de
millora han consistit en la
reurbanització de l’espai comprès entre els carrers Alcalde
Pujol, Segrià i Cristòfol de
Boleda, que ha permès eliminar les barreres arquitectòniques, replantar 65 arbres i
incloure un element singular,
una pèrgola polivalent.

La remodelació de la plaça,
que respon a la demanda
dels veïns, s'ha fet seguint
criteris de sostenibilitat per tal
d’aprofitar l’aigua pluvial. Així,
s'ha donat un petit desnivell
al paviment, que permet conduir l’aigua de tota la superfície de la plaça, dels porxos
dels edificis i de la coberta de
l’escola cap al punt més baix
de l’espai. L’aigua s’emma-

gatzemarà en dos dipòsits de
70 m3. Això permet evitar els
entollaments i aprofitar la pluja per regar la mateixa plaça.
Un dels elements singulars
de la nova plaça és la pèrgola
de 106 m de longitud i 3,30
m d’alçada que fa diferents
funcions: millora la il·luminació
de la plaça i s’utilitza com a
espai lliure i privatiu, com a

ampliació del pati de l’escola.
La pèrgola actua també com
a escultura i banc.
Entre les novetats del projecte
destaca la millora de l’accés
a l’escola Joc de la Bola i la
renovació de la tanca. Un altre element singular de la
plaça són els murs centrals
de formigó, que artistes locals
han decorat amb grafits.
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