urbanisme

La ciutat de Lleida recupera un Parc
dels Camps Elisis millorat i ampliat
L’alcalde Àngel Ros ha inaugurat la primera fase de les obres de remodelació
integral dels Camps Elisis, que és el parc
amb més història, gran i emblemàtic de
la ciutat de Lleida. El projecte de rehabilitació de la zona verda inclou també
importants actuacions urbanístiques al
Pont Vell i a la plaça Bores fins a la
passarel·la per a vianants dels Camps
Elisis.
L’Ajuntament de Lleida ha recuperat els
Camps Elisis com a gran espai d’oci i
lleure per a la ciutat. Aquest ambiciós
projecte urbanístic permetrà incrementar
en més d’un 50 % l’actual zona verda del
Camps Elisis passant de les 3,6 hectàrees
actuals a un total de 5,3, amb la qual
cosa es convertirà en el principal pulmó
de la ciutat.
Els treballs de la primera fase han consistit
en la pavimentació de la zona semipeatonal de l’avinguda President Tarradellas
i de la plaça Bores; la construcció del nou
baixant que connecta amb la canalització
del riu Segre; la construcció de la zona
de canals i estanys d’aigua; la col·locació
d’unes grades en forma d’amfiteatre per
a espectacles a l’aire lliure amb capacitat
per a 200 persones, i les tasques de
jardineria que inclouen la plantació de
364 arbres i 9.230 arbustos. També s’han
fet les obres de restauració dels elements
singulars, com la porta principal d’accés
als Camps Elisis, i la instal·lació d’enllumenat. A més, s’ha treballat en la plataforma d’acer del nou mirador de 160 m2
sobre Segre, que té forma de moll.
Alhora, les empreses adjudicatàries del
projecte d’ampliació i millora dels Camps,
Benito Arnó e Hijos-Garden Tona S.L
UTE, ja treballen a ple ritme en les principals actuacions de la 2a fase, especialment en la reforma dels parterres i en la
remodelació del Parc infantil Anna Mari.
També, s’han iniciat les obres de construcció dels nous lavabos i la restauració
del templet-quiosc d’estil modernista.
S’ha aprofitat l’obra per millorar l’emplaçament de l’escultura d’homenatge a Manolo
Calpe i per col·locar el rellotge de sol de
l’antic arquitecte municipal Josep Maria
Cots, situat fins ara al Parc de Les Basses.

El parc urbà tindrà una superfície de zona verda de 5,3 hectàrees amb canals i estanys d’aigua.
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