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El Polígon Torreblanca-Quatre Pilans
doblarà el sòl industrial de Lleida
Respecte mediombiental
El gabinet d'arquitectura
Jornet-Llop-Pastor ha estat
el seleccionat en el concurs
d’idees per desenvolupar el
sector de TorreblancaQuatre Pilans. La proposta
guanyadora presenta un
model en què defineix les
zones d’activitat a partir del
respecte a la situació mediombiental del territori.
És una proposta molt lligada
amb l’entorn, articulada per
dos eixos perpendiculars a
la N-240, visibles des del
tossal de la Moradilla, i per
un eix paral·lel a la N-240
capaç de crear una visual
vers la Seu Vella.

Recreació del futur polígon industrial. A baix, reunió de representants de l’Ajuntament i de l’Incasòl.

La ciutat de Lleida doblarà el
sòl industrial existent en
l’actualitat amb la construcció del nou sector industrial
Torreblanca-Quatre Pilans.
La previsió és començar el
2010 tant l’obra com la comercialització del gran centre estratègic d’activitat
econòmica, que destinarà el
30% del sòl a zones verdes.
L’àmbit d’actuació engloba
una superfície total aproximada de 500 hectàrees situades al sud-est del nucli
urbà de Lleida, entre la carretera N-240 i la via del tren
a la sortida dels Magraners.
Situació estratègica
La seva situació estratègica,
al costat de la línia del tren,
el futur eix ferroviari transversal, la futura línia del tren
d’alta velocitat, la carretera
N-240 i la proximitat a la variant sud fan d’aquest sector
un punt estratègic de distribució de diferents sistemes
urbans de Catalunya i Aragó.

Un nou centre estratègic d’activitat
econòmica que tindrà una superfície
de 500 hectàrees situat a la carretera
N-240, a la sortida dels Magraners

Gestió integral
Tot el treball palesa el concepte de gestió integral,
conservació del sector
d’activitat econòmica i la seva rehabilitació permanent.
La mentalitat sostenible hi
és present en el moment
que preveu la instal·lació de
sistemes centralitzats de
producció d’energia per donar serveis de climatització
a edificis d’habitatges i serveis, i climatització i energia
tèrmica a les indústries.
Els arquitectes preveuen un
model prou flexible per assumir els diferents canvis
d’acord amb l’evolució de
les condicions variables de
la demanda. Molt ben implantat en el territori, compleix els condicionants territorials, ambientals i paisatgístics, i aconsegueix una
bona disposició dels diferents usos vers les preexistències. La proposta reflexiona sobre el model de
l’àrea d’activitats que necessita Lleida a fi de garantir i
potenciar el creixement
econòmic del futur.
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