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Exterior

Parc familiar dels Barrufets a les Basses

• La titularitat de l’espai continuarà essent pública
El Parc de les Basses de Lleida acollirà un parc d’oci familiar dedicat als
personatges de dibuixos animats Els
Barrufets, el primer centre de lleure
d’Europa d’aquestes característiques.
La titularitat de l’espai continuarà essent pública i la major part del parc
serà d’accés lliure per tal que s’hi puguin desenvolupar activitats vinculades al lleure, la salut i l’esport.
El projecte per a les Basses comprèn
un espai de 9 hectàrees de les 27 que
té el parc. S’estructura al voltant de
diferents serveis i activitats, que inclouen el parc d’oci familiar, un hotel
familiar, una zona de càmping, caravàning i bungalous, l’estadi d’atletisme,
una zona comercial i la xarxa de vialitat i accessibilitat.
El públic objectiu serà famílies amb
nens i nenes de 2 a 12 anys, escoles,
esplais i altres organitzacions. El parc
es planteja com un espai de trobada atractiu per compartir estones de
lleure, de diversió i de tranquil·litat, en
què tindran un pes important valors
com l’amor a la natura i al medi ambient, la diversió en un ambient sostenible, el respecte i la tolerància.
Es crearan 200 llocs de treball
Per tirar endavant el projecte, es
farà una inversió de 47 milions d’euros
(30 per al parc familiar i 17 més per
agençar el conjunt de les Basses, que
conservaria els seus elements característics). Es crearan 200 llocs de treball
i es preveu que en el primer any de
funcionament es puguin obtenir 14,5
milions d’ingressos i rebre més de
330.000 visitants.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el
cap de l’oposició, Joan Ramon Zaballos, van destacar que fa tres anys que
es va posar en marxa el projecte de
recuperació i rellançament de les Basses. Ambdós van coincidir a dir que
és fruit del consens entre l’equip de
govern i el primer partit de l’oposició
i que té el suport conjunt de la Paeria i
la Generalitat de Catalunya. •••
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Imatges virtuals del parc –que conservaria els elements característics– amb els Barrufets. © Paeria

El paer en cap, el cap de l’oposició i diversos regidors amb representants d’IMPS i Biplano. © H. S.
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