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Nova plaça al
carrer de
Vila Antònia

AMB UNA SUPERFÍCIE DE
3.000 METRES QUADRATS,
L’ESPAI REURBANITZAT
ESTÀ PENSAT BÀSICAMENT
PER ALS VIANANTS. © S.T.

La reforma del carrer Vila Antònia
i de la nova plaça que s’ha construït
a la confluència d’aquest vial amb
l’avinguda del Segre ha permès
reurbanitzar una superfície de
3.000 m2, que passa a ser d’ús prioritari per als vianants i de plataforma única, és a dir, amb la vorera i
la calçada al mateix nivell, separats
per pilones. Aquesta tardor la Paeria

reformarà a la zona la plaça del Pare
Sanahuja i la del carrer del Riu perquè
siguin accessibles.
L’espai públic nou que s’ha habilitat
al creuament del carrer Vila Antònia
amb l’avinguda del Segre té una
superfície total de 400 m2. S’han
creat tres parterres nous en forma
triangular a les tres puntes de la

plaça per fer-la més accessible als
vianants, mentre que als parterres
grans s’hi han plantat sis arbres
més. La reurbanització del carrer
Vila Antònia comprèn un àmbit de
2.570 m2 de superfície, s’ha renovat
tot l’enllumenat, s’ha col·locat mobiliari urbà nou a tota la zona i s’han
mantingut una quinzena de places
d’aparcament.
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LES OBRES HAN MILLORAT LA
SEGURETAT VIAL I HAN
APORTAT UNA NOVA ESTÈTICA
AL PASSEIG. © H. SIRVENT

Enllestida la reforma integral del nou passeig
de Ronda, que millora l’espai per a vianants
El passeig de Ronda ha canviat d’imatge
amb la reforma integral que s’hi ha fet.
Les obres d’aquesta artèria principal de
la ciutat, amb més de dos quilòmetres de
longitud, han permès millorar l’espai de
transeünts i la seguretat vial amb l’ampliació de les voreres en alguns trams i la
incorporació de nous passos de vianants
semaforitzats. A més, s’hi ha col·locat una
nova mitjana, amb una amplada unificada
d’1,60 m i diferents alçades per impedir

que les persones creuin per fora dels
passos senyalitzats. També s’hi ha renovat
el paviment (amb llambordes de color ver-

Augment de la seguretat
vial, amb l’ampliació de les
voreres i la instal·lació
d’una mitjana nova, amb
una amplada unificada

mell a les cruïlles); s’hi han plantat 65 arbres
nous, 1.430 plantes arbustives i 1.360 m2
de parterres enjardinats; s’hi han instal·lat
200 punts de llum; s’hi ha habilitat un tram
de carril bici entre els carrers Joc de la
Bola i la Mariola; s’hi ha millorat la circulació
de vehicles, amb l’ampliació de l’espai a les
cruïlles per facilitar girs, i s’hi ha mantingut
el nombre d’aparcaments. Les obres han
permès crear una plaça nova de 605 m2
davant del carrer Enric Granados.

La plaça dels Pagesos serà
més accessible i tindrà una
font ornamental amb llum
Les obres de reforma integral de la plaça dels Pagesos
permetran integrar l’espai a la nova reurbanització
del passeig de Ronda i fer-lo més accessible, a més
de millorar la seva imatge amb la instal·lació d’una
font ornamental, la col·locació d’il·luminació i mobiliari
urbà nou i la restauració del mural de bronze dedicat
a la pagesia lleidatana.
La millora de l’accessibilitat interior de la plaça i des
dels carrers que l’envolten es farà amb l’enderroc
dels murs perimetrals, l’eliminació de les barreres
arquitectòniques, la reconstrucció de les escales i la
construcció d’una rampa accessible des del carrer
Saturn. Cal destacar, a més, la instal·lació de punts
de llum –fins ara inexistents a la plaça–, que estaran

ES PRESERVARÀ EL MURAL ESCULTÒRIC QUE HI HAVIA. © H.S.

integrats als bancs. El projecte també preveu la instal·lació de paviment nou i la millora de la jardineria amb la
plantació d’arbres a la vorera amb el passeig de Ronda i
de parterres amb colors variats. La font ornamental tindrà
il·luminació interior i es guarnirà amb sis sortidors.

