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PARC URBÀ DE LA FONT VELLA

Durant el mes de novembre vam
fer arribar a totes les llars un
full informatiu on explicàvem

l’augment dels impostos aprovats per
l’Ajuntament i, en especial, l’incre-
ment de la taxa de l’aigua.

El que hi dèiem és a l’abast de
tothom —www.esquerra.cat/tremp—
i el que diuen els socialistes es pot
llegir en el butlletí municipal pagat
per tots els i les trempolins/es. Amb
aquesta informació, i comparant els
rebuts d’aquest any amb l’anterior,
és fàcil treure’n les oportunes con-
clusions...

Però aquest és un nou full informa-
tiu i el que volem és explicar-vos un
projecte de ciutat que vam articular
en la legislatura anterior i que ara tot
just comença a visualitzar-se amb
força. I és ara quan es veu perquè
obres que vam iniciar llavors, com el
pont de Sant Jaume o el projecte i
contractació del parc de darrera la
benzinera, ja es troben al vostre
abast, a l’abast de la ciutadania.

Aquest nou parc és la porta d’en-
trada al que anomenem PARC URBÀ
DE LA FONT VELLA, un recorregut al

llarg del barranc del mateix nom que
ens durà fins el riu Noguera, esdevint
un nou pulmó verd d’1,5 kms de reco-
rregut i d’una superfície equivalent a
dues vegades el Parc del Pinell.

Les actuacions realitzades fins ara
es complementaven amb la creació
d’un itinerari peatonal per camins
existents i resseguint el curs de l’ai-

gua, amb petites zones d’esbarjo i
d’observació, revaloritzant elements
patrimonials que s’hi van trobant
(adoberies, arcades, voltes, pont, bai-
xos de l’antic convent, etc).

Un dels aspectes més destacats
del projecte era la recuperació de les
antigues adoberies, a sobre de les
quals es projectava un centre d’inter-
pretació d’antics oficis. 

Aquest projecte, ridiculitzat pels
actuals governants quan eren a l’o-
posició, comença a agafar forma i
en aquest sentit  continuarem
insistint en la necessitat del seu
desenvolupament.

Hi seguirem insistint perquè és una
proposta sostenible; perquè crea un
corredor verd i dona continuïtat als
carrers i travessies de Sant Jaume,
connectant-les amb el sòl urbà de
creixement previst des de la zona de
l’intermarché fins al dipòsit de l’aigua
passant per l’alberg de joventut.

Hi seguirem insistint perquè millo-
rarà la qualitat de vida de les trem-
polines i els trempolins.
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Costat esquerra –Vista aèria del possible parc urbà de la Font Vella
Costat dret superior – Parc del Pinell

Estat actual de les adoberies



Proposta distribució del centre d’interpretació de les AdoberiesLes adoberies, les fasines, foren
presents en aquest barranc. Altres
oficis com els boters podrien tenir el
seu espai en el centre d’interpreta-
ció d’antics oficis emplaçat sobre de
els antigues adoberies rehabilitades
en el seu espai original.

Es tractaria doncs, que aquests
oficis desapareguts o en vies de
desaparèixer tinguéssin un espai per
a la seva divulgació i reconeixement.

Vista del barranc

Estat actual del pont de Sant Jaume i
del parc Flors Sirera
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