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L’alcalde de Lleida va inaugurar amb una multitudinària festa popular la rehabilitació d’una de les infraestructures urbanes més emblemàtiques.

El Pont Vell reneix amb una nova
imatge i duplica l’espai per a vianants
el decurs d’una festa popular
amb cercaviles i actuacions
per als infants.

que fa als vianants com pel
que fa al trànsit rodat.
La rehabilitació de l’estructura, malmesa exteriorment
pel pas del temps, ha inclòs
la neteja i la reparació de les
parets de formigó, la protecció de les armadures metàl·liques exteriors, la reparació
de l’àrea de sustentació dels
pilars i el canvi d’embornals.
També s’ha aplicat pintura
antierosió i s’han reforçat les
bigues laterals amb làmines
de fibra de carboni.

Obra estètica i funcional
El projecte s’ha desenvolupat
amb el doble objectiu de rehabilitar l’estructura del viaducte (la infraestructura compleix més de mig segle des
de la seva inauguració, l’any
1944) i de millorar alguns
aspectes funcionals tant pel

Quant a les millores funcionals, destaquen la renovació
i l’eixamplament de les voreres dels dos costats del pont,
que han passat d’1,5 a 3 m
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La reforma del Pont Vell “ha
comportat una gran millora
per als usuaris d’una de les
principals connexions entre
el centre de la ciutat i el marge
esquerre”. Amb aquestes paraules va definir l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, la rehabilitació d’una de les infraestructures de Lleida més emblemàtiques. El paer en cap va
inaugurar la reforma del viaducte el 14 de setembre en

d’amplada, la instal·lació de
nou enllumenat i de noves
baranes d’acer inoxidable
amb passamà de fusta i la
col·locació d’una barrera metàl·lica inferior antiimpacte
per protegir els vianants dels
automòbils.
La millora del pont, que ha
comportat una inversió superior als 2 milions d’euros, té
una continuïtat física amb el
parc sorgit de la integració
dels Camps Elisis amb la canalització del riu. De fet, la
plataforma bastida a la plaça
de Bores —un mirador que
dóna una nova perspectiva
de la ciutat— integra directament la remodelació del viaducte amb els Camps Elisis.

S’ha reforçat l’estructura, s’ha aplicat
pintura antierosió i s’han fet nous les
baranes, el paviment i l’enllumenat

