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Els veïns de Balàfia recuperen la plaça

•Aquest espai central del barri era molt esperat i reivindicat pels habitants de la zona
La nova plaça de Balàfia
s’ha inaugurat amb una
multitudinària festa, en què
es va repartir coca i xocolata per a tothom i els més
petits van poder gaudir de
jocs infables. Després de
col•laborar en la seva remodelació, els veïns i les veïnes
tenien ganes d’estrenar la
nova àrea central del barri,
tan esperada i reivindicada,
que inclou jocs infantils, jardineria i una zona de petanca, entre d’altres.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va convidar els veïns a
gaudir d’aquest indret de
convivència i de diàleg, “que
dóna vida pròpia i fa de cor
del barri”, i que s’ofereix alhora al conjunt de la ciutat.
La Paeria ha dut a terme
les obres de renovació i
millora de la plaça, amb la
instal•lació de jocs infantils,
paviment nou, enllumenat, jardineria, a més d’una
zona de petanca i la millora
de l’accessibilitat. L’espai es

La plaça ha registrat una total remodelació, en què han col·laborat els veïns de barri. © H. Sirvent

S’hi han instal·lat
jocs infantils, una
zona de petanca,
mobiliari urbà
i s’han plantat
arbres i arbustos

troba situat entre els carrers
Castelló Aleu, Escultor Corselles, Valls d’Andorra i Ciutadella.
L’actuació ha comprès
un àmbit de 2.300 m2, dels
quals 1.628 m2 són de paviment de formigó de colors;

110 s’han destinat a zones
de gespa i i 90, a parterres
i jardineres
La construcció de rampes
ha permès millorar l’accessibilitat i s’ha creat un
zona destinada a petanca
de 15 metres x 4 metres
que és delimitada per llistons de fusta. Així mateix,
s’han renovat tots els serveis públics, com la xarxa
de sanejament, d’aigua
i l’enllumenat, amb la
instal•lació de dues columnes de 10 metres amb focus que il•luminen la plaça.
En el centre de la plaça
s’ha creat una àrea lúdica
amb jocs infantils. També
s’hi ha col•locat mobiliari
urbà i s’hi han plantat 16
arbres nous i 475 arbustos.

L’alcalde de Lleida va presidir la inauguració del nou espai públic de Balàfia. © H. Sirvent
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L’obra s’ha completat
amb la construcció de la
vorera del carrer Ciutadella
i l’agençament d’una zona
d’estacionament de 30 vehicles al mateix carrer.•••

