
ESPAIS SINGULARS – PLAÇA DE L’AUDITORI 

SESSIÓ 1. PRESENTACIÓ, DEBAT I RECOLLIDA D'IDEES 

 

 

 

Dimarts 6 de juny de 2017, de 19 a 21h. 

Sala d’Actes de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Assistents: 35 persones aproximadament 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Presentació general del programa Espais Singulars 

 

Explicació de la sessió: Objectius, estructura, temàtiques i metodologia 

 

Debat: Es fan 2 grups de debat i es reparteix el temps disponible en dos grans blocs: 

 

Diagnosi / Anàlisi de l’estat actual (PRESENT): 

- Punts positius: què funciona, què ens agrada 

- Punts negatius: problemes, mancances, necessitats no resoltes 

- Potencialitats (de cara a futur): fortaleses, oportunitats 

 

Propostes (FUTUR): 

- Què volem 

- Què no volem 

 

Posada en comú de propostes 

 

Tancament: conclusions i agraïments 

 

 

 

IDEES I PROPOSTES COMENTADES 

 

(No s’especifica el grau de recolzament de cada una de les idees, ja que es tracta d’un recull 

parcial d’opinions durant el procés participatiu) 

 

Diagnosi / Anàlisi de l’estat actual de la plaça (PRESENT) 

 

Aspectes positius 

- Aparcament de cotxes (unes 50 places) per a veïns, compradors... 

- Possibilitat d’arribar a l’Auditori en cotxe i poder carregar i descarregar (nens, instruments...) 

- Aparcament de bicicletes 

- Els dos nivells diferenciats (aparcament + plaça d’entrada a l’Auditori) permeten separar 

clarament els usos 

 

Aspectes negatius 

- Aparcament de cotxes: 

- no és una plaça sinó un aparcament en superfície improvisat fa 30 anys 

- l’aparcament impossibilita disposar d’un gran espai públic al centre de la ciutat 

- Racons que afavoreixen usos no desitjats (per exemple, gent que hi dorm) i conflictivitat 

- Zones insegures (arribant a la plaça pel c. Canyeret) 

  



Potencialitats 

- La plaça es troba en un punt d’unió entre: 

- l’eix comercial (c. Pi i Margall) 

- la circumval·lació del Turó de la Seu (c. Salmerón + c. la Parra + c. del Canyeret) 

- la vessant nord-est del Turó 

- Plaça de barri i de ciutat alhora 

- Espai “de vida”, amb terrasses i que permeti l’esbarjo 

- Proximitat i possible connectivitat amb el Turó 

- Oportunitat per canviar les coses (usos, hàbits...) 

- Ruïnes soterrades: traça històrica a tenir en compte 

- L’aparcament “la Parra” està desaprofitat (caldria millorar l’accessibilitat i la seguretat) 

- Es podia mirar de compatibilitzar l’aparcament (semisoterrat, sense afectar les ruïnes) amb la 

plaça a sobre. 

 

 

 

 

Propostes per a la reforma (FUTUR) 

 

Què volem 

- Zona tranquil·la 

- Ombres (arbres, pèrgola...) 

- Més vegetació 

- Aigua que refresqui l’ambient (font) 

- Bona il·luminació per millorar la seguretat i evitar la conflictivitat 

- Petit equipament a la plaça (quiosc, bar) que li aporti vida 

- Connexió visual i física entre la plaça i el Turó 

- Compatibilitzar plaça (terrasses i activitats) amb aparcament 

- No aparcar però que es mantingui la possibilitat de carregar i descarregar 

 

Què no volem 

- Racons que generin inseguretat i conflictivitat 

- Bancs que acabin servint perquè la gent hi dormi 

  



Recorreguts habituals (a peu i en cotxe) 

 

 


