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Modernitat i accessibilitat
a la plaça de la Constitució

ELS VEÏNS VAN ESTRENAR LA PLAÇA —QUE MANTÉ EL DISSENY ORIGINAL, CONSIDERAT D’INTERÈS HISTÒRIC— EL 10 DE DESEMBRE. © H. SIRVENT

El conjunt de la plaça de la Constitució,
al barri del Clot de les Granotes, s’ha
modernitzat tot respectant el disseny
original, ja que es troba inclosa dins del
Catàleg d’Elements d’Interès Històric,
Artístic i Arquitectònic de Lleida. Les
obres de reurbanització han permès
que la plaça sigui totalment accessible
i, a més, s’ha renovat la jardineria, el
mobiliari urbà, l’enllumenat, la font i els
jocs infantils.

amb 18 circuits diferents amb variacions cromàtiques.

Durant la inauguració, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va assegurar que la
renovació de la plaça ha generat “un
espai públic de primer ordre per a tot
el barri”. Del lloc destaca el nou enllumenat de l’arc de la font de la plaça,
que és format per 72 leds de diferents
colors que il·luminen la cortina d’aigua

L’enllumenat de l’arc de
la font té 72 leds de
diferents colors que
il·luminen l’aigua amb
variacions cromàtiques

Sense barreres arquitectòniques
Un dels objectius ha estat la supressió
de les barreres arquitectòniques i també dels murs exteriors per fer una
plaça més oberta. També s’han reparat
i s’han adequat els passejos interiors
per tal de crear camins i facilitar el
pas per dins de la plaça. A més, s’ha

construït la vorera perimetral amb el
carrer Mossèn Reig, de tal manera que
s’ha millorat l’accessibilitat des del
passeig de Ronda. Quant a la supressió
de barreres arquitectòniques, s’ha afegit un pas de vianants per donar accés
des del carrer Taquígraf Martí al passadís central de la plaça, com també
un nou pas de vianants a la cantonada
de Mossèn Reig amb Folch i Torres.
La reparació del vas de la font i de
l’estructura ha millorat el seu funcionament, la il·luminació i l’estètica. Així
mateix, s’ha reparat la pèrgola de formigó armat de la plaça, mitjançant la
substitució de les peces prefabricades
actuals per una planxa metàl·lica perforada que millora l'estètica i la funcionalitat de la pèrgola.

